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 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید قدرت خرید مردم در بازار بسیار کم شده است؛

روزهای سخت بازار طال
3

 از میدان امام)ره( تا ناژوان اصفهان 
مسیر دوچرخه سواری ایجاد می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

7

 مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
 بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

۹ هزار برچسب نرخ کرایه 
 بین تاکسیرانان اصفهان 

توزیع می شود

 عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش
 نفت اصفهان خبر داد:

تبدیل پاالیشگاه اصفهان 
به پتروپاالیش موفق

7

3

6 7

سردیس شهید خرازی 
 همزمان با سالروز

  سوم خرداد در
 اصفهان نصب  شد

3

 تاالرها و چایخانه ها
 در اصفهان اجازه
 فعالیت ندارند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

چهارشنبه 5 خرداد 1400 
 14  شوال  1442 

 26 می  2021
 شماره 3261

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  به امید...
جهانی عاری از کرونا

امسال دوره طالیی روابط عمومی فوالد مبارکه رقم خواهد خورد

آگهی مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  
را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شرکت اتاق 
2۹2: تاساعت 15:00روز شنبه به تاریخ 1400/3/22

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه
 به تاریخ 1400/3/23

 محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب 
WWW.abfaesfahan.irاستان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

8

شروع خاموشی ها، انواع انتقادات، اعتراضات و شایعات را به دنبال داشته است

در خدمت و خیانت رمزارزها
3

 پیشرفت: ۵ درصد!
  قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان ۱۵ ساله شد

3

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
ارسال پیامک قطعی برق 
برای کارگاه ها، صنایع و 

بیمارستان ها

 مروری بر بدترین نقل و انتقاالت 
لیگ بیستم؛

بمب های توخالی

مقصر کمبود مرغ در بازار 
اصفهان را در سازمان 
صمت جست وجو کنید

3

3
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افزایش ۳۰۰ حوزه 
امتحانی در اصفهان

4

بوم گردی بام ایران
 بر بام مشکالت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 4 خرداد  ۱4۰۰ 
 ۱۳ شوال ۱442 

2۵ می  2۰2۱
 شماره ۳26۰

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

8

تبدیل اصفهان 
به قطب خشکبار 

7کشور

مکعب خدمت 
آبفای اصفهان، 

پیشگام در 
توسعه دولت 

الکترونیک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شركت گازاستان اصفهان 

شركت گازاستان 
اصفهان 

م الف:1139645

شرکت توزیع برق       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین 

400140202000093883000005

اصالح ساختار 
شبکه در 

محدوده امور 
برق منطقه دو

1400/03/041400/03/121400/03/221400/03/23890/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/03/22 

در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی- امور برق منطقه 

دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصــه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 173 مورخ 1400/1/23 شورای اسالمی شهر منظریه 
تعدادی از پالکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی شیخ بهائی، زمین های سطح شهر و پالک های زمین 

مسکن مهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه 

در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و  تحویل اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 ساعت 18 

  www.manzarie.ir
 ۰۳۱۵۳282۰28 
  ۰۳۱۵۳282۱۳۱

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم)نوبت اول(

سید علی مرتضوی- شهردار م الف:1136922

  شــركت گازاســتان اصفهــان، درنظــر دارد  موضــوع : اجــرای عملیــات شــبکه گــذاری  فــوالدی بــه طــول 222۳۰ متــر بصــورت 
لــی 6 اینــچ ( در ســطح  شهرســتان خمینــی شــهر و توابــع  بــه شــماره فراخــوان )   2000091138000039(    پراکنــده بــه اقطــار )2 ا
مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  . کلیــه  نمایــد  برگــزار  دولــت  لکترونیکــی  ا تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )1400 /02 /28 ( مــورخ 
 از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 51572049 مورخ 1400/02/28 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت.14:00روزسه شنبه تاریخ 1400/02/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت:19:00روزپنجشنبه تاریخ  1400/03/06می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 00: 19  روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17 می باشد.
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00: 12روز سه شنبه تاریخ 1400/03/18 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 1,615,000,000 می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه ۵   تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت اول

  همین دو هفته قبل بود که اقدام معاون استاندار اصفهان مبنی بر راه انداز ی و کلنگ زنی شهرک رمز ارز در فریدن اعتراضات زیادی را ایجاد کرد. مخالفان، این اقدام مسئوالن اصفهان را در شرایط کم آبی 
و کمبود تولید برق، نوعی شوی تبلیغاتی و اقدامی فاقد آینده نگری دانستند و نسبت به عواقب زیست محیطی و اقتصادی آن هشدار دادند. در مقابل استاندار و معاونش از این کار حمایت و اعالم کردند 

آینده اقتصاد ایران در حوزه رمز ارزها درخشان خواهد بود و اصوال برق قرار نیست از شبکه توزیع استفاده شود و مشکلی برای تامین برق رمزارزهای مستقر در استان وجود نخواهد داشت.

نوبت دوم
شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400- 1 – 80
خرید شیرآالت انشعاب 

آب 1/2    اینچ
2.100.000.000جاری

975.000.000جاری خرید حوضچه کنتور آب81 – 1- 400

400 -1 – 82
خرید سیفون 

فاضالبی پوش فیت
985.000.000جاری

 بررسی نفرات دعوت شده به
 تیم ملی ایران؛

تیم ملی با کمترین 
تغییر در بحرین



خبرگــزاری مهر؛ ثبت نــام داوطلبــان ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، شنبه هفته گذشــته در حالی تمام شد که عالوه بر 
ثبت نام های تعجب برانگیز و حواشی بسیار زیادی ازجمله نام نویسی 
دختر موتور ســیکلت ســوار و پیرمرد کفن پوش و جوان هفده ساله، 
حضور برخی چهره های سیاســی نیز برای اصحاب رســانه و محافل 

سیاسی، سوال برانگیز بود.
فصل انتخابات به اوج خود رســید و در وانفسای رقابت های غیرقابل 
پیش بینی، بازار حمایت از برخی کاندیداها و ثبت نام های صوری هم 
داغ شده است. اگر به لیســت ۵۹۲ نفره داوطلبین ریاست جمهوری 
نگاهی بیندازیــم و از نام های ناشــناخته صرف نظر کنیم، اســامی 
آشنایی را خواهیم دید که اگرچه در ســطوح مختلف مدیریتی کشور 
حضور و فعالیت داشته اند؛ اما سرانجامی غیر از خروج از کارزار رقابت 

برای شان متصور نیست.
در دوره های گذشــته هم شــاهد این قبیل ثبت نام ها بوده ایم؛ ثبت 
نام هایی که از اســاس و ابتدا یا به نیت کناره گیری به نفع گزینه های 
صدر جــدول رقابت انجام می شــد یــا اینکه دلیلی جــز جلب توجه 
رسانه ها و فعالین سیاسی نمی توان برای آنها یافت. به بیان واضح تر 
در حالی که چهره های شاخصی با ســوابق و توانمندی های به مراتب 
بیشتر تاکنون نتوانسته اند از جانب شــورای نگهبان احراز صالحیت 
شــوند، با هیچ رویکردی نمی تــوان نام نویســی افــرادی که فاقد 
 حداقل ها هستند را جدی و با نیت واقعی حضور در رقابت ها تحلیل و 

تفسیر کرد.
این بدعت و حرکت محاسبه گرانه سیاســی، اگرچه در ادوار قبل هم 
سابقه داشته اســت اما در دور اخیر شــاهد افزایش چشمگیر آن و 
حضور افرادی در میان داوطلبان هســتیم که صالحیــت و مقبولیت 
ریاست جمهوری را نداشته و اگر در عرصه باقی بمانند یا توسط شورای 
نگهبان از دایره انتخابات خارج می شــوند یا در رقابــت با آرای باطله 

میدان را ترک خواهند گفت.
البته نذر کــردن روغن ریخته در انتخابات، ســبک دیگری هم دارد و 
آن کناره گیری به نفع کاندیــدای جبهه متبوع، حتــی بدون ثبت نام 

کردن است. 
این سبک از کناره گیری هرچه در ساعات پایانی مهلت ثبت نام صورت 
بگیرد، نام فردی که از هفته ها پیش بــرای رقابت اعالم آمادگی کرده 

است بیشتر سر زبان ها خواهد چرخید.
»مسعود زریبافان« از جمله کاندیداهایی بود که اگرچه با تکیه بر تنها 
مســئولیت شــاخصش یعنی معاون رییس جمهور در دولت محمود 
احمدی نژاد، می توانســت از فیلتر مصوبه جدید شورای نگهبان برای 

ثبت نام عبور کند؛ امــا او در انتخابــات قبلی ریاســت جمهوری که 
شــاید نیت انصراف به نفع کاندیدای مطرحی را داشت، رد صالحیت 
شد. این در حالی است که سخنگوی شــورای نگهبان به کاندیداهای 
ریاســت جمهوری توصیه کرد، کســانی که قبال رد صالحیت شده اند، 

دوباره ثبت نام نکنند، چون نتیجه همان خواهد بود.
ماجرای قابل تأمل تــر اینکه زریبافان عالوه بر ثبت نــام در انتخابات 
ریاست جمهوری سیزدهم، اســفند ماه سال گذشــته به قصد ورود 
به شــورای شــهر تهران، در انتخابات شــوراها نیز نام نویســی کرده 
بود و بر فــرض محال تایید صالحیــت، همزمان در یــک روز باید به 
 عنوان نامزد ریاســت جمهوری و شــورای شــهر تهــران در رقابت ها 

حضور می یافت!
»محمد ناظمی اردکانی« دیگر داوطلبی اســت که با حدود یک سال 
و نیم ســابقه وزارت تعاون در دولت احمدی نژاد و یک ســال و نیم 
اســتانداری قم، خود را برای نشســتن بر صندلی پاستور در وضعیت 
موجود آماده دیده بود. او در روز ســوم ثبت نام ها با انتشــار بیانیه ای 
در حمایت از سید ابراهیم رییســی از حضور در رقابت های انتخاباتی 

انصراف داد.
در ادامه این اسامی، »علیرضا افشار« نام نسبتا آشنای دیگری است 

که تصمیمــش برای کناره گیــری از انتخابات را خرج ســید ابراهیم 
رییسی کرد و با صدور بیانیه ای، دلیل انصرافش را حمایت از او عنوان 
کرد. سردار افشار که فرماندهی بسیج در سال های دور را در کارنامه 
خود دارد و حــدود یک دهه قبــل و در دولت محمــود احمدی نژاد 
مدتی معاونت وزارت کشــور را برعهده داشت، ماه گذشته رسما اعالم 

کاندیداتوری کرده بود.
از سوی دیگر، »محمدحســن نامی« که اولین روز از بازه ثبت نام به 
وزارت کشــور آمد، ظهر دوم خرداد کناره گیری خود را به نفع آیت ا... 
رییسی رسما اعالم کرد. نامی که چیزی حدود یازده ماه سابقه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در اواخــر دولت دهم را دارد، رای خود را 
حدود ۳.۵ میلیون نفر پیش بینی کرده و آن را قابل تقویت دانســته 
است! این داوطلب ریاســت جمهوری تاکید کرده چه تایید صالحیت 
بشود چه تایید صالحیت نشــود در حمایت از رییسی انصراف خواهد 
داد.»محمد عباسی« نیز که در دولت دهم وزیر ورزش و جوانان بود، 
تصمیم به کناره گیــری گرفت و پیش از اینکه شــورای نگهبان نتایج 
بررسی صالحیت ها را اعالم کند، انصراف داد. نکته جالب توجه اینکه، 
عباسی هم انصراف خود را به دلیل حمایت از ســید ابراهیم رییسی 

عنوان کرده است.

چهارشنبه 5 خردا د 1400 / 14 شوال 1442 / 26 می 2021 / شماره 3261
سناریوی شورای نگهبان برای بی اعتبار کردن رییسی؛ 

خداحافظ ابراهیم!
مهدی نصیری در توئیتی نوشت: سناریوی بی اعتبار کردن رییسی با این مدل مهندسی شورای نگهبان 
به بار نشست.به گزارش خبرآنالین مهدی نصیری،روزنامه نگار و مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در 
توئیتی نوشت: »اگر ورود آیت ا... رییسی به انتخابات را حاصل یک سناریو برای بی اعتبار کردن او در 
افکار عمومی بدانیم، این سناریو با این مدل مهندسی شورای نگهبان هم اینک به بار نشسته است. 

خداحافظ ابراهیم!«

روزنامه اعتماد: 

»رییسی« به هیچ اصولی به جز پیروزی در رسیدن به قدرت 
باور ندارد

اعتماد نوشت: بسیاری از کنشگران و تئوریسین های سپهر سیاست در ایران با توجه به اتمسفر غالب 
در پیکره جامعه انتخابات ۲۸خرداد۱۴۰۰را از جهاتی شبیه انتخابات ۲۷خرداد ۱۳۸۴ می دانند و اصول 
گرایان و خاصه نواصول گرایان بهارستان نشــینی را که ردای کاندیداتوری پاستور۱۳ بر تن کرده اند، در 
تکاپو و تالش هستند تا از راه میانبر برای رسیدن به قدرت بهره ببرند. یکی از راه های میانبر، عوام فریبی و 
سخنان خالف واقعی است که نامزدهای اصولگرا با کلید واژه های »خاصه خرجی، تملق، رانت، آقازادگی، 
سوپرمن بازی، داغ و درفش« به نامزدهای دولت مستقر نسبت می دهند. سیدابراهیم رییسی مجدد 
و نه به طرز شگفت شبیه ۴ ســال پیش قدم در این وادی گذاشته و نشان می دهد همان طورکه پس 
از ثبت نام در ظهر روز آخر خود را مســتقل و نه رقیب جناح های سیاسی که رقیب فساد و ناکارآمدی 
قلمداد نمود به هیچ اصولی به  جز پیروزی در رسیدن به قدرت باور ندارد؛ چراکه چند سال سکانداری 
قوه قضاییه  و عملکرد به نسبت مقبول در این مدت،  پل پرتابی برای رســیدن به پاستور در اختیار او 

قرار داده و با این پشتوانه اسب خود را برای نشستن بر کرسی ریاست بر »پاستور« زین کرده است.

آقای کدخدایی! دو صفحه توضیح بفرستید
مهاجری در توئیتی به خبر اعالم اســامی کاندیداهــای انتخابات واکنش نشــان داد.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا در توئیتی با اشــاره به خبر اعالم 
اسامی کاندیداهای انتخابات نوشت: از دوشنبه شب که لیست ۷نفره کاندیداهای مورد قبول شورای 
نگهبان بیرون آمده، بچه های نظام و انقالب، بیچاره شده اند در برابر سواالت فراوانی که حتی برای 
خودی ها ایجاد شــده. آقای کدخدایی! دو صفحه توضیح برای مان بفرستید تا در برابر اعتراضات 

منطقی در گل نمانیم مااصول گراها.

کیهان به نقل از نیوزویک گزارش داد:

نگرانی آمریکا از احتمال باالی پیروزی »رییسی«
کیهان نوشت: نشریه آمریکایی نیوزویک، احتمال باالی پیروزی آیت ا... ابراهیم رییسی در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران را برای دولت جو بایدن نگران کننده توصیف کرد.این نشریه نوشت: بسیاری 
از ناظران و تحلیلگران معتقدند ابراهیم رییسی، بخت باالیی برای پیروزی دارد. این چشم انداز برای 
رییس جمهور آمریکا و توافق هســته ای موجودناامید کننده است.آیت ا... رییسی که در حال حاضر 
ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد، در انتخابات امسال از حمایت طیف وسیعی از طرفداران گسترش 
برنامه هسته ای ایران، برخوردار است.طبق نتایج نظرسنجی صورت گرفته شده توسط »ایران پال« و 
دانشگاه مریلند در ماه فوریه ۲۰۲۱، 6۹ درصد ایرانی ها معتقدند تا زمانی که آمریکا به برجام باز نگشته 
و به تعهدات خود عمل نکرده، ایران نباید در مذاکرات هسته ای شرکت کند. تنها ۲۸ درصد موافق این 

مسئله بودند که تهران در اقدام فوریتی واشنگتن به گفت وگو درباره تجدید توافق هسته ای بپردازد.

سیاستکافه سیاست

نقدی بر یک رفتار انتخاباتی؛

وقتی»روغنریخته«راهمفاکتورمیکنند

پنتاگون: 

نیمی از نیرو های ما افغانستان را ترک کرده اند
پنتاگون از خروج نیمی از نیرو های آمریکایی از خام افغانستان خبر داد. سخنگوی پنتاگون گفت: 
حدود نیمی از نیرو های ما خاک افغانستان را ترک کرده اند و خروج ما به معنای خروج از منطقه 
نیست. این در حالی اســت که یک مقام پنتاگون گفته است پاکستان به ارتش آمریکا اجازه داده 
تا از حریم هوایی اش اســتفاده کرده و به حمایت از حضور خود در افغانستان بپردازد.»دیوید اف 
هلوی« دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوسیه خطاب به کمیته خدمات مسلح سنا گفت 
دولت آمریکا به همکاری با پاکســتان به خاطر اهمیت نقش این کشــور در روند صلح افغانستان 
ادامه می دهد. وی گفت: پاکستان نقشــی مهم را در افغانستان ایفا کرده است. آن ها از روند صلح 
افغانستان حمایت کرده اند. پاکستان همچنین به ما اجازه داده تا پرواز بر فراز این کشور داشته و 
به حمایت نظامی خود در افغانستان بپردازیم. وی در ادامه افزود: ما به مذاکرات خود با پاکستان 
ادامه می دهیم؛ چرا که حمایت آن ها و مشارکت شان در صلح آتی در افغانستان حیاتی خواهد بود.

رییس جدید موساد منصوب شد
دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه ای اعالم کرد دیوید بارنیا به عنوان جایگزین یوسی کوهن و رییس جدید 
سازمان جاسوسی این رژیم معرفی شد.دیوید بارنیا، معاون کنونی موساد رسما به عنوان رییس سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی منصوب شد. او جایگزین یوسی کوهن می شود.دفتر بنیامین نتانیاهو در 
بیانیه ای اعالم کرد، دیوید بارنیا ۵6 ساله و در حال حاضر معاون موساد جایگزین یوسی کوهن خواهد شد. 
یکی از عوامل باسابقه موساد که به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی کار او آموزش نیرو علیه ایران و لبنان 
است. بارنیا در سال ۱۹۹6 به موساد پیوست و به عنوان افسر پرونده خدمت کرد. او از سال ۲۰۱۳  ریاست 
بخشی  را بر عهده داشت که بر اساس گزارش رســانه های رژیم صهیونیستی کار این بخش استخدام و 
آموزش نیرو بود. او در سال ۲۰۱۹ معاون مدیر موساد شــد. روزنامه هاآرتص اعالم کرد که بارنیا به عنوان 
فرمانده تزومت، مسئول ثبت نام نیرو های ضد ایران و حزب ا... بود که از اولویت های موساد به حساب 
می آمد.تاکنون  نام و موقعیت بارنیا در موساد تحت قوانین نظامی در رژیم صهیونیستی گزارش نمی شد.

پاکستان: 

آمریکا در خاک ما پایگاه نظامی ندارد
همزمان با دیدار از پیش اعالم نشده مشاوران امنیت ملی پاکستان و آمریکا، اسالم آباد وجود هرگونه پایگاه 
نظامی یا هوایی ایاالت متحده در خاک خود را تکذیب کرد و گمانه زنی ها در این خصوص را غیرمسئوالنه 
خوانده است.ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دوشنبه شــب با صدور بیانیه ای گمانه زنی ها در 
مطبوعات مبنی بر تصمیم اســالم آباد برای ارائه هرگونه پایگاه به نیروهای آمریکایی را قویا بی اساس 
دانست.وی افزود: هیچ پایگاه نظامی یا هوای ایاالت متحده در پاکستان وجود ندارد و چنین پیشنهادی 
نیز پیش بینی نشده است.»زاهد حفیظ چودری« تاکید کرد: هرگونه حدس و گمان در این مورد بی اساس 
و غیرمسئوالنه بود و باید از آن اجتناب شود. وی اظهار کرد: پاکستان و ایاالت متحده دارای یک چارچوب 
همکاری در بخش خطوط ارتباطات هوایی و زمینی هســتند که از ســال ۲۰۰۱ )زمان آغاز یورش نظامی 
آمریکا و ناتو به افغانستان( بین دو کشور منعقد شده و هیچ توافق جدیدی در این زمینه انجام نشده است.

وزیر خارجه آمریکا وارد فلسطین اشغالی شد
وزیر امور خارجه آمریکا ۴ روز بعد از اجرای آتش بس در غزه ، وارد فلسطین اشغالی شد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت اعالم کرد که آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا به منظور تثبیت آتش بس بین رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین، اعالم پای بندی 
به راه حل تشکیل دو کشور و بررسی راه های بازسازی ویرانه های غزه وارد فلسطین اشغالی شده است. 

خبر روز

گزارش العربی الجدید از انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران؛

اصول گرایان آماده فتح پاستور؟
العربی الجدیــد در مطلبی به قلم بشــار نرش 
نوشت: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران، نشانه های رقابت انتخاباتی 
در حال ظاهر شدن است. طبق محاسبات قبلی 
احتماال رقابت انتخابات بر ســر کرسی ریاست 
جمهوری بین ســه جریان اصلــی یعنی اصول 
گرایان افراطی، اصالح طلب های اعتدال گراتر از 
اصول گرایان و اعتدال گرایانی باشد که تالش می 
کنند بین دو جریان مذکور موازنه ایجاد کنند.به 
گزارش »انتخاب«، در ادامه مطلب آمده است: 
پیش بینی هایی که در مورد دور شدن نامزدهای 
برجسته جریان اصالح طلب و در عین حال باز 
شدن میدان برای اصول گرایان مطرح می شود، 
حاکی از آن است که انتخابات این دوره، احتماال 
به انتخاب یک رییس جمهور اصولگرا منجر می 
شود. آنچه این احتماالت را تقویت می کند، شیوه 
تفکری است که می گوید باید یک انسجام بین 
مقامات سیاسی در ایران ایجاد شود تا در چالش 
ها، اختالفی بین قوای سه گانه ایجاد نشود.در 
حال حاضر، قوای مقننه و قضاییه تحت سیطره 
اصول گرایان قرار دارد و فقط قوای مجریه مانده 
است تا اصول گرایان را در خود جای دهد.پیش 
بینی می شود که انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در نهایت به نفع جریان اصولگرا باشد، به ویژه آنکه 
اصالح طلب ها نامزد قدرتمندی ندارند که بتواند 
نتیجه را به نفع آنها تغییر دهــد، همچنان که در 
جریان انتخابات مجلس شاهد این امر بودیم.
همچنین جریان اعتدال گرا به رهبری حســن 
روحانی در تحقق برنامه هایی که اعالم کرده بود 
شکست خورد و در این صف هم نامزدی که بتواند 
با قدرت بر سر کرســی ریاست جمهوری رقابت 
کند وجود ندارد. از این جهت است که میدان در 
برابر جریان اصولگرا باز است تا نامزدهای زیادی 
را معرفی کنند.این در حالی اســت که در مرحله 
سیاســی فعلی برای نظام ایران، متحد شــدن 
قوای حاکم برای ایجاد و حفظ انسجام داخلی 
بسیار مهم است، تا نظام و هویت آن حفظ شده و 
در جریان مذاکرات در خصوص پرونده هسته ی 
ایران، پرونده های امنیتی و نظامی دیگر، صدای 

واحدی از سه قوه شنیده شود.

اخبار

ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریــکا گفت که 
واشنگتن از تمدید توافق ایران و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی برای یک ماه دیگر استقبال می کند.
یک ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در گفت 
وگو با بخش فارسی شبکه صدای آمریکا گفت: ما 
از تمدید موقت تفاهم فنی میان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ایــران برای یک مــاه دیگر که روز 
دوشنبه از سوی رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
اعالم شد، استقبال می کنیم. این تمدید به آژانس 
اجــازه می دهد به جمــع آوری و حفظ و بررســی 
اطالعات مرتبط با تعهدات ایران بر اســاس توافق 

هسته ای ادامه دهد.
این ســخنگوی وزارت امورخارجه همچنین درباره 
دور بعد گفت وگوهای وین تصریح کرد: گفت وگوها 

این هفته نیز در ارتباط با گام های هسته ای که ایران 
باید بردارد و معافیت از تحریم های ایاالت متحده 
برای فعال کردن بازگشت دو طرفه به اجرای توافق 
بر اساس برجام ادامه می یابد. ما امیدواریم که بر 
اســاس پیشــرفت معناداری که در آخرین دور از 

رایزنی ها حاصل شده است، پیش برویم.
جن ساکی، سخنگوی کاخ ســفید نیز پیش تر در 
مورد رونــد گفت وگوهای احیــای برجام در وین و 
اینکه گفته می شــود مذاکرات به کندی پیش می 
رود و تاکنون به پیشــرفت های ملموســی دست 
پیدا نکرده اســت، دیپلماســی را بهترین راه برای 
جلوگیری از دســتیابی جمهوری اسالمی ایران به 

تسلیحات هسته ای توصیف کرد.
جن ســاکی افزود: ما بنــا نداریم دربــاره نتیجه 

مذاکرات پیش از شــروع پنجمین دور آن، پیش 
بینی داشــته باشــیم. اگر چه که  ایــن مذاکرات 
هنوز غیرمســتقیم اســت ؛اما نشــان از تعهد دو 
طرف به مســیر دیپلماتیک دارد. ما باور داریم که 
آنچه انجام می شــود رویکردی درست در مسیر 
 صحیح برای ممانعت از دســتیابی ایران به سالح

 هسته ای است.

استقبال آمریکا از تمدید توافق ایران و آژانس

وز عکس ر

تبلیغات رقبای 
»بشار اسد« در 
انتخابات سوریه

تبلیغات محمود احمــد مرعی و 
عبدا... سلوم عبدا...، رقبای بشار 
اسد در انتخابات ریاست جمهوری 
سوریه؛دومین انتخابات ریاست 
جمهوری ســوریه پس از اصالح 
قانون اساسی، چهارشنبه ۵ خرداد 

)امروز( برگزار می شود.

طرح خطرناک امارات در یمن با الگوبرداری از انگلیس
امارات در یمن عالوه بر اینکه منابع و ثروت های این کشور را غارت می کند، طرح خطرناکی را دنبال کرده که آثار آن را می توان این روزها در شهر عدن و برخوردی 

که شبه نظامیان وابسته به آن با ساکنان مناطق شمالی یمن دارند، مشاهده کرد.
البوابه در گزارشی با عنوان »طرح خبیث امارات برای تفرقه پراکنی و تجزیه یمن« آورده است: ممانعت از ورود ساکنان شمال یمن به عدن، صحنه ای است 
که از جنگ یمن به تناوب تکرار شده است. این رسانه می نویسد: این نشــان دهنده طرح  های ویران کننده و تجزیه طلبانه است که در آن نزاع های مناطق و 

طرح های خرابکارانه و ایجاد نفرت میان ساکنان یک کشور واحد، از سوی امارات پیاده می شود.
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تاالرها و چایخانه هادر اصفهان اجازه فعالیت ندارند
سرپرست گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تاالرهای پذیرایی و چایخانه ها 
در شرایط نارنجی و پر خطر همه گیری بیماری کووید ۱۹ اجازه فعالیت در استان اصفهان را ندارند.سید 
مهدی میرجهانیان اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر شهرستان های استان اصفهان در وضعیت نارنجی 
و پر خطر کرونا قرار دارند و واحد های صنفی گروه ۳ و ۴ از جمله تاالر های پذیرایی و چایخانه ها حتی با 
تعداد کم نیز اجازه فعالیت ندارند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چایخانه های اصفهان، قلیان عرضه 
می شود این واحد ها حتی در شرایط زرد )خطر متوسط( کرونایی نیز امکان فعالیت ندارند، زیرا عرضه 
قلیان در این شرایط بطور کامل ممنوع است.میرجهانیان با بیان اینکه سالن های ورزشی بدنسازی 
نیز به دلیل قرار گرفتن در گروه ۳ اجازه فعالیت در شرایط نارنجی ندارند، اظهار کرد: اقداماتی در دست 
انجام است تا برخی واحد ها مانند باشگاه های ورزشی بدنسازی و تاالر ها در صورت پایداری شرایط 
نارنجی بتوانند به طور کنترل شده و محدود با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت کنند که این موضوع 
در ستاد استانی مقابله با کرونا بررسی و درباره آن تصمیم گیری می شود.میرجهانیان با اشاره به اینکه 
خط قرمز بهداشت محیط اصفهان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی است، خاطرنشان کرد: در وضعیت 
قرمز کرونا در برخی روز ها تا یک هزار مورد نیز برای واحد های صنفی متخلف، اخطار صادر می شد، اما 

این روز ها به کمتر از ۱۰۰ مورد در شهر اصفهان رسیده است.

معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان:

برق مشترکان پر مصرف قطع می شود
شهروندان برای اطالع از برنامه و ساعت خاموشی محل سکونت خود، وارد سایت توزیع برق شهرستان 
اصفهان شوند. معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: شهروندان برای اطالع از برنامه و 
ساعت خاموشی محل سکونت خود با استفاده از رمز رایانه ای که در قبوض برق وجود دارد، می توانند وارد 
سایت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://www.eepdc.ir شوند و روز و ساعت خاموشی 
محل زندگی خود را مشاهده کرده و بر همان اساس برنامه ریزی کنند. محمدرضا نوحی با بیان اینکه به 
دلیل کاهش تولید نیروگاه های برقآبی در کشور و کمبود برق برنامه )مدیریت بار( از ابتدای خرداد ماه آغاز 
شده است، افزود: فصل گرما امسال از خردادماه شروع شده و این امر مدیریت بار را ضروری می سازد، از 
این رو شرکت های برق منطقه ای و توزیع استان و شهرستان اصفهان و توزیع برق چهارمحال و بختیاری 
برنامه هایی برای مدیریت بار دارند.معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای اصفهان بیان کرد: برنامه 
ساعات خاموشی مشترکان صنایع بزرگ را با پیامک اطالع رسانی خواهیم کرد، اما درمورد مشترکان 
خانگی با توجه به حجم باالی این بخش ارسال پیامک مقدور نیست.وی با تاکید بر اینکه تابستان امسال 
جریمه نقدی نداریم و برق پرمصرف ها قطع می شود، اضافه کرد: ادامه طرح مدیریت بار و خاموشی ها که 
از یکم خرداد آغاز شده بیشتر به شرایط آب و هوایی و پیک شبکه وابسته است و هنگامی که از پیک گذر 

کنیم خاموشی ها کم می شود، اما شواهد نشان می دهد تا ۱۵ شهریور این شرایط ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اعالم کرد:

ثبت نام برای انتخاب »بازنشسته نمونه« تا دوم تیرماه 
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی عالقه 
مند به ثبت نام در فراخوان انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و ازکارافتاده کلی نمونه می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی یا تماس تلفنی با شعب سازمان ثبت نام کنند.

محسن ریاضی ، در خصوص شیوه ثبت نام در این فراخوان گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی عالقه مند به ثبت نام در فراخوان انتخاب بازنشسته، همســر بازمانده و ازکارافتاده کلی نمونه 
www.tamin. می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی

ir یا تماس تلفنی با شعب سازمان و دفاتر کانون های بازنشستگی در اصفهان و سراسر کشور اقدام و در 
صورت دارا بودن شرایط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم تیرماه در این فراخوان عمومی ثبت نام کنند.

خبر روز

صنایع بزرگ کاشان در مناطق روستایی ایجاد اشتغال و 
محرومیت زدایی می کنند

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: با شرکت سایپا، فوالد امیرکبیر 
کاشــان و فوالد کویر آران و بیدگل تفاهم نامه هایی امضا شــد تا مناطق روســتایی کاشان در حوزه 
محرومیت زدایی و توسعه کســب  و کارها از آن بهره مند شوند.سیدجواد ســاداتی نژاد  در خصوص 
دستاوردهای، سفر وزیر صمت به کاشان اظهار کرد: در بحث شهرک های صنعتی تصمیم گرفته شد 
شــهرک ۵ هزار هکتاری که بزرگ ترین شهرک صنعتی کشور اســت؛ به عنوان شهرک چهار صنعتی 
کاشان مقدمات مربوط به احداث زیرساخت آن انجام شود.نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که ۲۰۰ میلیارد تومان به شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری کاشان 
اختصاص داده شد، گفت: قرار شد مکان سنجی شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری را شرکت شهرک ها 
انجام بدهد تا هرچه زودتر شاهد کســب  و کار و رونق صنعت در منطقه کاشان را شاهد باشیم.وی با 
بیان این که، قرار شد دو هکتار زمین در شهرک امیرکبیر باقیمت ۵۰ درصد جهت استقرار شرکت های 
دانش بنیان در نظر گرفته شود، افزود: منطقه ویژه اقتصادی برای ما بسیار حائز اهمیت است، قرار شد 

در مورد این مجموعه هزار هکتاری مقدمات ایجاد زیرساخت آن انجام شود.

 جزییات برنامه زمان بندی ثبت نام »بسته اینترنت 
رایگان انتخابات«

بسته ۷ گیگابایت اینترنت رایگان یک ماهه بر اساس کدملی برای تمامی افراد کشور فعال خواهد شد. 
به گفته وزیر ارتباطات، در مرحله اول کسانی که آخر کد ملی شان صفر و یک است باید برای دریافت 
این هدیه به سایت ictgifts.ir مراجعه و در آنجا ثبت نام کنند.در این سایت که برای هدایای مناسبتی 
وزارت ارتباطات به شهروندان توسعه داده شده، زمان دقیقی برای زمان ثبت نام شهروندان درنظر گرفته 
شده است. بر این اساس افراد باید با توجه به رقم پایانی کدملی شان در سایت ثبت نام کنند.با تکمیل 
ثبت نام پیامی مبنی بر فعال سازی بسته هدیه حداکثر ظرف ۷۲ ساعت آینده نمایش داده می شود. در 
این پیام تاکید شده که فعال سازی این بسته از طریق پیامک به اطالع می رسد.البته در صورت داشتن 
بسته اینترنت فعال، اولویت با بسته ای است که زودتر تمام می شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
درباره لزوم در نظر گرفتن این بسته اینترنتی گفت: ستاد ملی کرونا برای حفظ سالمت مردم در روزهای 
انتخابات، تبلیغات در فضای مجازی را تجویز کرده و عالوه بر دســتوراتی به ستادهای انتخاباتی به 
استفاده از این ظرفیت، از وزارت ارتباطات هم خواسته است که به مردم برای این روزها بسته های رایگان 
اینترنت ارائه کند.آذری جهرمی افزود: برای هر کد ملی یک بسته هفت گیگابایتی اینترنت )نپرسید 

داخلی، اینترنت یک شبکه بین المللی است( یک ماهه به عنوان هدیه در نظر گرفته شده است.

گالیه گندمکاران از تاخیر در پرداخت مطالبات
رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به تاخیــر ۲۰ روزه در پرداخت مطالبات از بازرگانی دولتی انتظار 
می رود با تجهیز منابع خود، وجه گندم های خریداری شده را پرداخت کند.عطاا... هاشمی با انتقاد از نحوه 
پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم 
از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه ســال قبل تا حدودی میزان خرید به علت تاخیر در 
پرداخت مطالبات کاهش داشته است.وی افزود: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از بازرگانی 
دولتی گالیه مند هستیم چرا که در ابتدا مسئوالن بازرگانی دولتی قول دادند که به خوبی از گندمکاران گندم 
خریداری کنند.هاشمی ادامه داد: با توجه به تاخیر ۲۰ روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران از بازرگانی دولت 
انتظار می رود که منابع خود را تجهیز کند تا وجه گندم های خریداری شده پرداخت شود.رییس بنیاد ملی 
گندمکاران نسبت به آینده خرید تضمینی گندم هشدار داد و گفت: با استمرار روند فعلی خرید تضمینی و 

کاهش رغبت کشاورزان نسبت به تحویل، مسئولیت افت خرید با بازرگانی دولتی خواهد بود.

کافه اقتصاد

شهرستان

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

علت خاموشی های اخیر 
بی کفایتی شخص وزیر است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: مصرف برق رمــز ارزها آدرس 
غلطی اســت که در مســئله قطع برق به مردم 
می دهند.مهدی طغیانی با انتشــار توئیتی در 
صفحه توئیتری خود نســبت به قطعی برق در 
روزهای اخیر واکنش نشــان داد. ســخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
صفحه توئیتری خود نوشت:  علت خاموشی های 
اخیر فقط و فقط بی کفایتی شــخص وزیر نیرو 
در عالج واقعه قبل از وقوع است. اصالح قیمت 
خرید تضمینی برق، انجام اورهــال نیروگاه ها 
در زمان مقرر، عمل بــه تکلیف قانونی در تامین 
انــرژی تجدیدپذیــر، اصالح الگــوی مصرف 
برق فقط بخشــی از بایدهاســت؛ مصرف برق 
رمزارزها آدرس غلط است.سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
تصریح کرد:  وقتی یک ماه است امضای نرخ نامه 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در کارتابل وزیر 
معطل است و اغلب شرکت ها مطالبات چند ده 
میلیاردی از وزارت نیرو دارند، آن وقت چه کسی 
انگیزه سرمایه گذاری در تولید برق خواهد داشت.

در همین راســتا مهدی طغیانی اظهار داشــت: 
باعث  و بانی این مسئله وزارتخانه، شخص وزیر 
و توانیر اســت، این وضعیت شایسته مردم ما 
نیست؛ اگر می گویند کمبود بودجه است باید در 
زمان خود می آمدند و درخواست  می دادند، اگر 
نیاز به اصالح تعرفه  هــا و اصالح الگوی مصرف 
بوده باید به موقع انجام می شــده است، آقای 
وزیر ســرگرم کارهای نمایشی و طرح های الف 
ب بود که مشــخص نیســت چقــدر از آن حل 
واقعی مســائل است.ســخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
در ۵ نیروگاه اصفهان و نیــروگاه منتظری ۱۶۰۰ 
مگاوات کمبود داریم، در حال حاضر کمبود برق 
ربطی به فعالیت رمز ارزها ندارد؛ یا در تولید دچار 
مشکل هســتیم یا در مصرف، خبرهایی داریم 
مبنی بر اینکه کار به موقع انجام نشــده و نتیجه 
آن این است که نیروگاه حرارتی ما از مدار شبکه 

خارج است.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت : جریمه های اعالم 
شده برای ثبت نکردن اطالعات در سامانه ملی امالک 
و اسکان کشور، برابر ضوابط واعالم معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه وشهرسازی اجرایی وپیگیری 

خواهد شد.
حســن کحال زاده در رابطــه با جرائم ثبــت نکردن 
مشخصات ملکی یا ثبت مشــخصات اشتباه واحد 
مسکونی در سامانه جامع امالک اظهار کرد: مطابق 
با اعــالم معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 

شهرسازی و بر اساس الزام قانونی )اصالحیه ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم مصوب دی 
۱۳۹۹(، تمامی سرپرســتان خانوار اعم از شهری و 
روستایی، مالک و مستأجر مکلف هستند اطالعات 
محل ســکونت و امالک تحت مالکیت خــود را با 
مالکیت های رســمی، وکالتی، تعاونی شــهری و 
روستایی در ســامانه ملی امالک و اسکان کشور به 
نشــانی https://amlak.mrud.ir ثبت کنند.وی 
افزود: سرپرســتان خانوار برای خود اظهاری و درج 
اطالعات ســکونتی و ملکی خود در این ســامانه تا 
۱۹ خرداد ماه سال جاری فرصت دارند.رییس اداره 
ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان با بیان این که در ابتدای شروع این 
فرآیند خانوارها بر اساس آخرین رقم کد ملی خود 
)سرپرســت خانوار( و مطابق با جدول زمان بندی 

اعالمی می توانستند به سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور مراجعه کنند، گفت: در حال حاضر تا ۱۹ خرداد 
۱۴۰۰ تمام سرپرستان خانوار می توانند بدون در نظر 
گرفتن آخرین رقم کد ملی خود اطالعات سکونتی 
را در این ســامانه ثبت کنند.کحــال زاده اظهار کرد: 
پس از ثبت نام افراد در سامانه، کد یکتایی )آدرس 
الکترونیک خانوار( برای شان صادر می شود و از این 
پس دریافت تمامی خدمات دولتی مبتنی بر این کد 
یکتا خواهد بود.وی تصریح کرد: بنا بر اعالم وزارت راه 
و شهرسازی یک واحد به عنوان محل سکونت خانوار 
تلقی می شود و هر خانوار یک واحد هم در شهر دیگر 
به عنوان اقامتگاه فرعی می تواند داشــته باشد. اگر 
افراد بیشتر از این تعداد واحد داشته باشند و بیشتر 
از ۱۲۰ روز در سال خالی باشد، مشمول این قانون و 
پرداخت جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده، می شوند.

پیشگیری از جرائم مالیاتی سنگین با ثبت دقیق اطالعات سکونتی

عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

تبدیل پاالیشگاه اصفهان به پتروپاالیش موفق
عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در راستای چشم انداز این شرکت مبنی بر تبدیل به هلدینگ موفق پتروپاالیشی، بلوک ۱۶.۶۷ درصدی سهام عرضه شده 
شرکت نفت سپاهان در بورس، خریداری شد.مهدی صرامی، معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: در راستای چشم انداز 
این شرکت مبنی بر تبدیل به هلدینگ موفق پتروپاالیشی و ایجاد ارزش افزوده مشترک به واسطه سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و استفاده از پتانسیل های بالقوه 
مشتریان عمده و همچنین افزایش سودهای غیرعملیاتی، بلوک ۱۶.۶۷ درصدی سهام عرضه شده شرکت نفت سپاهان در بورس، خریداری شد.وی در تشریح روند خرید 
سهام شسپا افزود: شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش از یک میلیارد و ۵۸۳ میلیون و ۳۳۳ هزار سهام »شسپا« عرضه شده در بورس را با قیمت پایه هر سهم ۲,۱۴۸ تومان 
و قیمت پایه کل ۳.۴ هزار میلیارد تومان خریداری کرد.صرامی بابیان اینکه پاالیشگاه اصفهان حدودا ۱۰۰ درصد خوراک شرکت نفت سپاهان را تامین می کند، اظهار کرد: با 
تبدیل شرکت پاالیش نفت اصفهان به پترو پاالیش و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به پاالیشگاه وابسته هستند و خوراک خود را از این مجتمع عظیم صنعتی 

دریافت می کنند، نیاز سایر صنایع نیز تامین می شود و افزون بر آن، از فرصت های خلق ارزش در شرکت های زیرمجموعه، استفاده مطلوب خواهد شد.

وز عکس ر

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید قدرت خرید مردم در بازار بسیار کم شده است؛

روزهای سخت بازار طال

مرضیه محب رسول بر اساس آمار، طال در ماه گذشته پر سود 
ترین بازار مالی در ایران را داشته است. در 
ســایه ریزش قیمت ارزهای دیجیتال ســهام و رکود مســکن، طال 
همچنان وضعیت پایدارتری طی دو ماه اخیر داشته است. این مسئله 
اما به معنای پر رونق بودن این بازار نیست عالوه بر سرمایه ها که حاال 
چند ماهی است آرام آرام از بازار طال خارج شده اند، خریداران و مصرف 
کنندگان چندانی هم در این بازار وجود ندارند. با راکد شــدن و توقف 
برگزاری مراســم های عقد و عروســی به دلیل کرونا هم مشتریان 
همیشــگی بازار طال یعنی زوج های جوان نیز از ایــن بازار خریدهای 

محدودتری انجام می دهند.
 هر چند بنا به گفته رییس اتحادیه طال و جواهر، فعال این بازار حباب 
چندانی ندارد و قیمت ها پایین است؛ اما این به معنای افزایش قدرت 
خریر مردم نیست. در واقع تورم ناشــی از افزایش قیمت ها موجب 
شده تا قدرت خرید طال توســط مردم نسبت به گذشته به یک بیستم 
کاهش پیدا کند. این موضوع را رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
بیان کرد و افزود: در حال حاضر بیشــتر زوج های جــوان تنها حلقه 
ازدواج شان را طال خریداری می کنند و سرویس طالی عروس شاید 

تنها به یک آویز و زنجیر رســیده و یا ســرویس نقره خرید می کنند.
هوشنگ شیشه بران ، با ارزیابی بازار خرید و فروش طال در اصفهان، 
اظهار کرد: میزان خرید طال به میزان نوســانات این مصنوع ارزشمند 
برمی گردد، البته امسال همانند سال گذشته شاهد رفتارهای هیجانی 
و داللی در خرید و فروش طال نیســتیم.وی با بیان اینکه اکنون بازار 
طال و میزان عرضه و تقاضای آن بیشتر مربوط به کارگاه های تولیدی 
طال، بنکدار و ... اســت، افزود: از ســوی دیگر بنکدار طال باید این فلز 
ارزشمند را به سرعت وارد بازار و به دست مغازه داران و مصرف کننده 

نهایی برساند.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان بــا تاکید بر اینکه در حال حاضر 
میزان تقاضای طال از سوی مردم بسیار پایین و جزئی است، تصریح 
کرد: متاسفانه به دلیل بهای باالی طال در بازار، میزان خرید طال توسط 
عروس دامادها و زوج های جوان محدود اســت و با توجه به کاهش 
قدرت خرید مردم، آنها روی به خرید مصنوعــات نقره آورده اند.وی 
افزود: به دلیل بهای باالی طال، تولیدات ایــن مصنوع گرانبها همانند 
گذشته سنگین و توپر نیســت و تولیدات طال بسیار ظریف، توخالی و 
از نظر وزنی، سبک است.    بخشی از ای قدرت خرید طال توسط مردم 

نسبت به گذشته به یک بیستم کاهش یافته است، علت هم به عقیده 
برخی انتظار کاهش بیشتر در بازار طال از سوی مشتریان است .افرادی 
که فعال تصمیم گرفته اند تا پس از تعیین تکلیف برخی از رخدادها در 
سیاست داخلی و خارجی کشــور از جمله انتخابات ریاست جمهوری 
و مذاکرات برجــام، برای خرید دســت نگه دارنــد. در همین زمینه 
شیشــه بران می گوید: این که بتوان در مورد آینــده قیمتی طال پیش 
بینی خاصی داشت ناممکن است زیرا همانطور که اشاره شد نرخ طال 
تحت تاثیر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان است و ممکن 
است در هر زمانی اتفاقی خاص در نقطه ای به وقوع برسد و انعکاس 
آن هم در ایران خواهد بود. آنچه فعال برای نرخ طال در کشــور ما مقرر 

است تابع نرخ ارزی است که بانک مرکزی تعیین می کند.
فعاالن بازار طال که این روزها با قطع بــرق عمال نمی توانند به فعالیت 
های خود ادامه دهنــد می گویند در عرصه طــالی مصرفی و خرید و 
فروش مصنوعات نمی توان تا چند هفته آینده انتظار تحرکات و رونق 
چندانی را داشت. با توجه به رکود بســیاری از بازار های مالی و تورم 
لحظه ای و مهم تر از آن بی ثباتی نرخ طال، مشتریان فعال روی خوشی 

به بازار طال نشان نخواهند داد.

متاسفانه به دلیل بهای باالی طال در بازار، میزان خرید طال 
توسط عروس دامادها و زوج های جوان محدود است و 
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، آنها روی به خرید 

مصنوعات نقره آورده اند

گلخانه پرورش گل 
لیلیوم در اصفهان

بزرگ ترین گلخانه گل سوســن 
شاخه بریده یا گل لیلیوم کشور 
در شهر دهاقان اصفهان قراردارد. 
ایــن گلخانه روزانه بیــن هزار تا 
 ۱۵۰۰ شــاخه گل تولیــد و روانه

 بازار می کند.
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آگهی

مفاد آراء
3/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 0027-1399/01/16 هیات اول خانم بهجت پورعجم به شناسنامه 
شماره 30 کدملي 1290085021 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 455.51 مترمربع قسمتی از پالک شماره 322 فرعی 
از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مورد ثبت صفحه 

513 دفتر 488 امالک
2- رای شــماره 20654-1399/08/17 هیات ســوم آقاي ابراهیم حسن شاهي 
ورپشتي به شناسنامه شــماره 9 کدملي 1290176477 صادره فرزند علي اکبر در 
/ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 189.77 مترمربع پالک شماره3910 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 

350دفتر 476 تأئید 
3- رای شماره 23660-1399/09/19 هیات اول آقاي امید کاظمي جروکاني به 
شناسنامه شماره 1130073637 کدملي 1130073637 صادره خمیني شهر فرزند 
مظاهر در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 222.61 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   
از مالکیت اسماعیل کاظمی  از سند شماره 46926 مورخ 1348/11/20 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 238 امالک
4- رای شماره 24490-1399/10/04 هیات اول آقاي سید علیرضا محمدي دمنه 
به شناسنامه شماره 33 کدملي 1159820104 صادره  فریدن فرزند سیدجالل در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164.02 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت 
عبداله علی رحیمی  از سند شماره 38486 مورخ 1353/3/14 دفترخانه شماره 72 

اصفهان
5- رای شــماره 24375-1399/10/01 هیات اول آقاي عباســعلي صاعدي به 
شناسنامه شــماره 1441 کدملي 1288941846 صادره اصفهان فرزند مسیب در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177.94 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
63 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مورد ثبت صفحه 200 دفتر 704 امالک
6- رای شماره 25962-1399/11/08 هیات دوم آقاي مجید اکبري به شناسنامه 
شماره 1118 کدملي 1285816943 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 137.25 مترمربع قسمتی از پالک شماره 439 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  
علی صباغیان  از سند شماره 6057 مورخ 1350/5/24 دفترخانه شماره 91 اصفهان
7- رای شــماره25723-1399/11/06 هیات دوم آقاي علي جان نثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1289887357 صادره  اصفهان فرزند محمود در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.42 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
383 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   

از مورد ثبت صفحه 223 دفتر 108 امالک 
8- رای شماره 25721-1399/11/06 هیات اول آقاي محمد پورعباسي رهناني 
به شناسنامه شماره 1271063001 کدملي 1271063001 صادره اصفهان فرزند 
سیف اله در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177.88 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 1512 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت صدیقه بیگم رفیعی رنانی از مورد ثبت صفحه 240 دفتر 

522 امالک
9- رای شــماره 26040-1399/11/09 هیات ســوم آقاي علي جعفري ولداني 
به شناســنامه شــماره 868 کدملي 1285773098 صادره اصفهــان فرزند رضا 
در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 254.02 مترمربع پالک شــماره 443 
فرعــي از36  اصلي واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
 طبــق ســند انتقالــی 2966 مــورخ 1378/03/12 دفتر خانه اســناد رســمی

 شماره  32 اصفهان
10- رای شــماره27600-1399/11/29 هیات اول  آقــاي محمود حقیقي زاده 
سبدانی به شناسنامه شماره 637 کدملي 1285191307 صادره اصفهان  فرزند اکبر 
در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 50.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 27 
فرعی از 155 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت حسین حقیقی زاده  طبق اظهارنامه  
11-  رای شــماره 27611-1399/11/29 هیات اول  خانم طاهره حاج حیدري 
ورنوســفادراني به شناســنامه شــماره 4475 کدملــي 6609302820 صادره  
دولت آبــاد   فرزند براتعلي در  ششــدانگ یک بــاب  مغازه  به مســاحت 22.05 
مترمربع قســمتی از پالک شــماره 32 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین حقیقی زاده  از سند شماره 60233  
مــورخ 1332/11/18 دفترخانه شــماره 14 اصفهــان ) با توجه به نامه شــماره 
16/99/18341 مــورخ 1399/4/19 اداره کل راه و شهرســازی صرفا از 34956 
 متر مربع سهم باقیمانده مالک کسر و میزان تملکی دولت )دو و یک چهارم حبه (

 به قوت خود باقی باشد ( 
12- رای شــماره27423-1399/11/26 هیــات اول آقــاي قدیرعلي جمجاه 
امنیه به شناســنامه شــماره 53 کدملي 1289833974 صــادره اصفهان  فرزند 
رحیم در  ششــدانگ یک بــاب مغازه  به مســاحت 29.52 مترمربع قســمتی از 
پالک شــماره 469 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان   از مالکیت وراث محمد و حســن و حســین و علــی اکبر احمدی 

 طبق سامانه امالک 
13- رای شــماره27212-1399/11/23 هیات اول آقاي  فتح اله رحماني رناني 
به شناسنامه شماره 61 کدملي 1290318441 صادره اصفهان  فرزند سیف اله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
495 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     
از مورد ثبت صفحات 75 و 78 و 507 و 341 دفتر  های 519 و 350 و 479  امالک 
14- رای شــماره 27053-1399/11/20 هیات اول آقــاي محمدرضا احقاقي 
به شناســنامه شــماره 86 کدملي 6229886707 صادره برخوار فرزند علیجان 
در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 156.94 مترمربع قســمتی از 
پالک شــماره 68 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهــان   از مالکیــت نصراله عباســپور بهرام آبادی از ســند شــماره 36082 
 مــورخ 50/1/18 دفترخانــه شــماره 65 اصفهــان از مــورد ثبــت صفحه 93 

دفتر 48 امالک
15- رای شــماره 27615-1399/11/29 هیــات اول خانــم زهــرا مهدي پور 
به شناســنامه شــماره 45 کدملي 1290290628 صادره اصفهــان فرزند رضا 
 در  ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت 102.54 مترمربع قســمتی

 از پالک شــماره 32  اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان   از مالکیت حســین حقیقی زاده  از ســند شــماره 55598  مورخ 
1330/7/16 دفترخانه شماره 6 اصفهان ) با توجه به نامه شماره 16/99/18341 
مــورخ 1399/4/19 اداره کل راه و شهرســازی صرفــا از 34934 متــر مربــع 
 ســهم باقیمانده مالک کســر و میزان تملکی دولــت )دو و یک چهــارم حبه (

 به قوت خود باقی باشد (
16- رای شــماره 27625-1399/11/29 هیات اول آقــاي اصغر حقیقي زاده به 
شناســنامه شــماره 41 کدملي 1290147981 صادره اصفهان  فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 13.15  مترمربع قسمتی از پالک شماره 231  
فرعی از 155 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت حسین حقیقی زاده
17- رای شــماره27626-1399/11/29 هیات اول آقاي اصغــر حقیقي زاده به 
شناســنامه شــماره 41 کدملي 1290147981 صادره اصفهان  فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 15.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 231 
فرعی از 155 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت حسین حقیقی زاده طبق اظهارنامه  
18- رای شــماره27619-1399/11/29 هیات اول آقاي  مصطفي مزروعي به 
شناسنامه شــماره 1032 کدملي 1284638618 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117.32 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت 
حسین حقیقی زاده  از سند شــماره 55598  مورخ 1330/7/16 دفترخانه شماره 6 
اصفهان ) با توجه به نامه شــماره 16/99/24272 مورخ 1399/5/16 اداره کل راه 
و شهرسازی صرفا از 34831 متر مربع سهم باقیمانده مالک کسر و میزان تملکی 

دولت )دو و یک چهارم حبه ( به قوت خود باقی باشد ( 
19- رای شماره 26093-1399/11/11 هیات سوم خانم اعظم السادات موسوي 
رناني به شناسنامه شماره 2006 کدملي 1290603707 صادره اصفهان فرزند سید 
رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 248.90 مترمربع 
پالک شــماره 458 فرعي از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  مع الواسطه از مالک رسمی علی شــیخ بهایی مورد ثبت 287 دفتر 

82 امالک
20- رای شــماره 26092-1399/11/11 هیات سوم آقاي محمد حسین ترکاني 
رناني به شناسنامه شــماره 11297 کدملي 1283223872 صادره اصفهان فرزند 
عزیزاله در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 248.90 
مترمربع پالک شــماره 458 فرعي از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  مع الواســطه از مالک رسمی علی شیخ بهایی مورد ثبت 

287 دفتر 82 امالک
21- رای شــماره 26027-1399/11/09 هیات ســوم آقاي افراسیاب فروزنده 
فر به شناســنامه شــماره 52 کدملــي 4622420449 صادره شــهرکرد فرزند 
عبدالکریم در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 72.99 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 508 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهــان   از مالکیــت رعنا توتونچــی   از مورد ثبــت صفحه 240 

دفتر 162 امالک
22- رای شماره 26040-1399/11/09 هیات ســوم آقاي علي جعفري ولداني 
به شناســنامه شــماره 868 کدملي 1285773098 صادره اصفهــان فرزند رضا 
در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 254.02 مترمربع پالک شــماره 443 
فرعــي از36  اصلي واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
 طبــق ســند انتقالــی 2966 مــورخ 1378/03/12 دفتر خانه اســناد رســمی 

شماره  32 اصفهان
23- رای شماره 26051-1399/11/09 هیات سوم آقاي سیدرضا موسوي رناني 
به شناسنامه شماره 445 کدملي 1293130869 صادره اصفهان  فرزند سیدکمال 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 183.82 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت زهــرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و ســید 
کمال موســوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امــالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263
24- رای شــماره 26052-1399/11/09 هیات ســوم آقاي سید حسن موسوي 
رناني به شناســنامه شــماره 224 کدملي 1290740161 صادره  اصفهان فرزند 
سیدکمال در  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183.82 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و 
سید کمال موسوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263  
25- رای شماره 26053-1399/11/09 هیات ســوم خانم زهرا فقیهي رناني به 
شناسنامه شماره 5802 کدملي 1293184411 صادره اصفهان  فرزند محمدتقي 
در  یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 183.82 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت زهــرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و ســید 
کمال موســوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امــالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263
26- رای شــماره 26054-1399/11/09 هیات ســوم خانم مائــده اهتمام به 
شناسنامه شــماره 1270486462 کدملي 1270486462 صادره اصفهان فرزند 
حمید در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 183.82 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3260 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت زهرا فقیهی رنانی و مائده اهتمام و 
سید کمال موسوی رنانی از مورد ثبت   دفتر   امالک 139920302025002262 و 

139920302025002264 و 139920302025002263
27- رای شماره 28077-1399/12/05  هیات چهارم آقاي سیدعلیرضا امامیان 
به شناسنامه شــماره 22 کدملي 1290676127 صادره اصفهان فرزند سیدعباس 
در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 198.2 مترمربع پالک 390 و 391 
فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان پالک 
14/391طبق صفحه 157 دفتر 21 امالک و پالک 14/390 طبق دفتر الکترونیکی 

139720302025009633 امالک
28- رای شــماره27898-1399/12/03 هیات دوم آقــاي هیبت اله صابري به 
شناســنامه شــماره 21 کدملي 1091914990 صادره نجف آبــاد فرزند باباعلي 
در  ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت 162.66 مترمربع قســمتی 
از پالک شــماره 420 فرعــی از 40 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت محمــود فرهاد از مــورد ثبت صفحه 91

 دفتر 183 امالک 
29- رای شــماره 27597-1399/11/28 هیات دوم  خانم بتول قرباني رناني به 
شناسنامه شــماره 295 کدملي 1290102465 صادره اصفهان  فرزند مانده علي 
در  یک سهم مشاع از هشت سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 234 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 563 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مانده علی قربانی و رجبعلی و رمضان  
یاری  از سند شماره 60335 مورخ 1339/12/1 دفترخانه شماره 7 اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 525 دفتر 44  امالک
30- رای شــماره27617-1399/11/29 هیــات ســوم آقــاي  مرتضي نصر 

آزاداني به شناسنامه شــماره 510 کدملي 1284806243 صادره اصفهان  فرزند 
 محمد در ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 304.01 مترمربع پالک

 460  فرعي از 15 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهان مــورد ثبت صفحــه 191 دفتــر 1064 امــالک و دفتــر الکترونیکی 
 139820302025000917 )کــه مقــدار 125.33 متــر مربع جهــت متقاضی

 باقی می ماند( 
31- رای شماره 27596-1399/11/28 هیات ســوم آقاي محمد نصراصفهاني 
بــه شناســنامه شــماره 342 کدملــي 1290760683 صادره اصفهــان فرزند 
مصطفي در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 202.20 مترمربع پالک 
شــماره فرعي از اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان متقاضی طبق ســند انتقالــی 31311 مــورخ 1398/05/30دفتر خانه

 اسناد رسمی شماره  337
32- رای شــماره 27717-1399/11/29 هیات ســوم آقــاي  مرتضي مؤذن 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 1 کدملي 1290170266 صادره فرزند رجبعلي در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 333 مترمربع پالک 91 فرعي از 13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی 
خانم ربابه جان نثاری مورد ثبت صفحه 455 دفتر 21 و  سند انتقالی 15326 مورخ 

1317/12/02 دفتر خانه 14 اصفهان
33- رای شــماره 27586-1399/11/28 هیات سوم خانم اعظم جعفري ولداني 
به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290350949 صادره فرزند مرتضي در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 169.55 مترمربع پالک 149 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطعه از مالک رسمی 
آقای قدمعلی آل یاران  طبق ســند انتقالی 26607 مورخ 1346/09/06 دفتر خانه 

اسناد رسمی 86 اصفهان
34- رای شماره 27161-1399/11/21 هیات دوم  آقاي  غالمرضا شریفي ولداني 
به شناسنامه شماره 1575 کدملي 1283512882 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 19 مترمربع قسمتی از پالک شماره 495 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت علی فوالدگر  از سند شــماره 44532 مورخ 1345/3/4  دفترخانه شماره 

64  اصفهان  
35- رای شــماره 28183-1399/12/06 هیــات دوم آقــاي رجبعلــي موذن 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 369 کدملي 1283391023 صادره از اصفهان 
فرزند کاظم در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164.91 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 448 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 428 دفتر 288 امالک
36- رای شــماره 28182-1399/12/06 هیات دوم آقاي حمید سخاوتي الداني 
به شناسنامه شماره 4118 کدملي 1140690965 صادره خمیني شهر فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 298.77 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 415 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب   
اصفهان از مورد ثبــت دفتر   امالک الکترونیکــی 139920302025016399 و 

139920302025015113
37- رای شــماره27724-1399/11/29 هیات ســوم آقاي مهدي عســگري 
 رناني به شناســنامه شــماره 438 کدملي 1290374759 صادره خمینی شــهر 
 فرزند رجبعلي در ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 149.82 مترمربع

 پالک 1344 فرعي از18 اصلي واقــع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مالک رسمی آقای حسنعلی بلندی رنانی مورد ثبت صفحه 111 دفتر 83 

امالک و سند انتقالی 59794 مورخ 135902/20 دفتر خانه 86 اصفهان 
38- رای شماره 27774-1399/12/02 هیات سوم آقاي  محمدحسن قلیلي رناني 
به شناسنامه شماره 37 کدملي 1290370745 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 188.93 مترمربع پالک 
3014 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
طبق سند الکترونیکی 139620302025014156  و 139620302025014155

39- رای شــماره 27775-1399/12/02 هیات ســوم خانم زهــرا نیکبخت به 
شناســنامه شــماره 11831 کدملي 1283227649 صادره اصفهان فرزند رضا  
سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 188.93 مترمربع 
پالک 3014 فرعــي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان طبق ســند الکترونیکــی شــماره 139620302025014156 و 

139620302025014155تأئید
40- رای شــماره 27752-1399/11/30 هیات ســوم آقاي حســین مرادي به 
شناسنامه شــماره 2402 کدملي 1287106528 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 226.16 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســن علی بلندی و حبیبه سلطان 
علی بلندی و معصومه قربانی    از مورد ثبت صفحه 140 دفتر 55 امالک و صفحه 

95 دفتر 1006 
41- رای شماره27753-1399/11/30 هیات سوم خانم فریبا صادقیان رناني به 
شناسنامه شماره 3632 کدملي 1293162711 صادره اصفهان  فرزند رحیم در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 226.16 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حسن علی بلندی و حبیبه سلطان علی بلندی و 
معصومه قربانی    از مورد ثبت صفحه 140 دفتر 55 امالک و صفحه 95 دفتر 1006 
42- رای شــماره 27720-1399/11/29 هیات سوم خانم زهرا صالحي رناني به 
شناسنامه شماره 11769 کدملي 1283227029 صادره خمیني شهر فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 177.55 مترمربع پالک 3709  فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان متقاضی مورد ثبت 

در صفحات 212 و 215 دفتر 510 امالک
43- رای شماره 27721-1399/11/29 هیات سوم آقاي سید اسحاق موسوي نژاد 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 5559883794 صادره کوهرنگ فرزند سید بهرام در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 207.10مترمربع پالک شماره 875 فرعي 
از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان متقاضی طبق 

سند انتقالی 22406 مورخ 1396/12/16 دفتر اسناد رسمی 160 اصفهان
44- رای شماره27722-1399/11/29 هیات سوم خانم فخري حقایق اصفهاني 
به شناسنامه شماره 445 کدملي 1287565549 صادره اصفهان فرزند مهدي در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 273.88 مترمربع پالک 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
حسینعلی بیات طبق سند انتقالی 83953 مورخ 1350/07/11 دفتر خانه 2 اصفهان 
45- رای شــماره 0136-1400/01/14 هیات دوم آقاي حسنعلي مفیدي نائیني 
به شناسنامه شماره 5215 کدملي 1249199697 صادره نائین فرزند غالمرضا در  
ششدانگ یک باب ساختمان   به مســاحت 434 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
193 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مورد ثبت صفحات 239 و 242 و 342 دفترهای 337 و 639  امالک و با قید به 
اینکه سند مالکیت مشاعی در رهن بانک قرار دارد که بانک صنعت و معدن طی نامه 
شــماره 98270 مورخ 1399/12/16 با صدور سند ششدانگ با حفظ حقوق رهنی 

موافقت نموده است
46- رای شماره0130-1400/01/14 هیات دوم  آقاي اکبر مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 1274 کدملي 1283428164 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در  

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191.53 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
136 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مورد ثبت صفحات 342 و 98 و 21 و 24 و 29  دفاتر 300 و 419 و 49  امالک  
47- رای شماره 0126-1400/01/14 هیات دوم آقاي مصطفي عابدیني گورتاني 
به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290066558 صادره اصفهان فرزند قربانعلي در  
19.82 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 414.75 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 398 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبــت صفحه 594 دفتر 548 و صفحه 

174 دفتر 640  امالک
48- رای شــماره 0125-1400/01/14 هیات دوم خانم زهرا عابدیني گورتاني 
به شناسنامه شــماره 1735 کدملي 1283437171 صادره اصفهان  فرزند حسن 
در 52.18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 414.75 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 398 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبــت صفحه 594 دفتر 548 و صفحه 

174 دفتر 640  امالک
49- رای شماره 0138-1400/01/14 هیات دوم آقاي احمد مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 1334 کدملي 1283429551 صادره اصفهان  فرزند محمدتقي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169.05 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
415 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     

از مورد ثبت   دفتر   امالک الکترونیکی 139720302025012856
50- رای شــماره28508-1399/12/14 هیات دوم آقاي امید براتي قهریزجاني 
به شناســنامه شــماره 216 کدملي 5499963071 صادره تیران فرزند صمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158.24 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
1912 فرعی از 27 اصلی )قبال پالک 27/93/1 بوده است  ( واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد شــاه ســمندی از سند شماره 
31211 مورخ 1347/9/5 دفترخانه شماره 34 اصفهان از مورد ثبت صفحه 33 دفتر 

160 امالک 
51- رای شماره0140-1400/01/14 هیات دوم آقاي مسلم معصومي به شناسنامه 
شماره 93 کدملي 1091969159 صادره نجف آبادی فرزند کرمعلي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 153.14 مترمربع قسمتی از پالک شماره 298 فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
مصطفی کیقبادی  از سند شماره 84708 مورخ 1399/3/26  دفترخانه شماره 29  

اصفهان امالک 
52- رای شــماره 28474-1399/12/13 هیــات دوم آقاي علــي اصغر نصر به 
شناســنامه شــماره 337 کدملي 1285590074 صادره  اصفهان فرزند رحیم در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 137.40 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
423 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

مورد ثبت دفتر  امالک الکترونیکی 25008433
53- رای شــماره 0087-1400/01/14 هیات دوم آقاي حســین تســلیمي به 
شناسنامه شــماره 5425 کدملي 1283545632 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 316.13 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
61 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  وراث اسماعیل جعفریان صدیق  از سند شماره 14816 مورخ 1345/1/18  

دفترخانه شماره 26  اصفهان
54- رای شــماره27734-1399/11/29 هیات ســوم خانم مریم ابراهیمي به 
شناسنامه شــماره 108 کدملي 1290414106 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175.35 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت حســین رضائی  از سند شــماره 36679 مورخ 1347/8/20 
دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالک 

55- رای شماره 27731-1399/11/29 هیات ســوم خانم فاطمه باقري زازراني 
به شناســنامه شــماره 1100218955 کدملي 1100218955 صادره فالورجان 
فرزند منصور در  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
175.35 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین رضائی  از سند شماره 36679 مورخ 
1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 

54  امالک
56- رای شماره27733-1399/11/29 هیات سوم خانم لیال موالئي بیرگاني به 
شناسنامه شماره 398 کدملي 1971943835 صادره مسجد سلیمان فرزند محمد در  
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 175.35 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت حســین رضائی  از سند شــماره 36679 مورخ 1347/8/20 
دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالک 

57- رای شماره 27732-1399/11/29 هیات سوم خانم قدم خیر نجفیان داراني 
به شناسنامه شماره 122 کدملي 1159506531 صادره داران فرزند نصراله در  یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 175.35 مترمربع 
قســمتی از پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت حسین رضائی  از سند شماره 36679 مورخ 1347/8/20 

دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54  امالک
58- رای شماره 27747-1399/11/30 هیات سوم آقاي محمدعلي مستأجران 
گورتاني به شناسنامه شماره 46 کدملي 1290382085 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در  30 و شش هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان)باستثنای 
بهای ثمنیه اعیانی 39 سهم از 411 سهم ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 89 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت اصغر مستاجران گورتانی  از مورد ثبت صفحه 574 
دفتر 542  امالک و صفحه 577 دفتــر 542 و صفحه 67 دفتر 474 و صفحه 352 

دفتر 473 و صفحه 483 دفتر 450 و 590 و 592 دفتر 49 و صفحه 430 دفتر 373
آقــاي  ســوم  هیــات   1399 /11 /30-27748 شــماره  رای   -59 
محسن مســتاجران گورتاني به شناسنامه شــماره 1724 کدملي 1283436965 
صادره اصفهان   فرزند اصغر در  20 و چهار هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
یک بــاب ساختمان)باســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالک شماره 89 فرعی از 15 
اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 اصغــر مســتاجران گورتانی  از مــورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالک و 
صفحه 577 دفتر 542 و صفحه 67 دفتر 474 و صفحه 352 دفتر 473 و صفحه 483 

دفتر 450 و 590 و 592 دفتر 49 و صفحه 430 دفتر 373 
60- رای شــماره 27749-1399/11/30 هیــات ســوم خانــم اعظــم 
مســتاجران گورتاني به شناســنامه شــماره 50 کدملي 1290840180 صادره  
 اصفهــان فرزنــد اصغــر در  10و دو هفتــم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ

 یک بــاب ساختمان)باســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالک شماره 89 فرعی از 15 
اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 اصغــر مســتاجران گورتانی  از مــورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالک و 
صفحه 577 دفتر 542 و صفحه 67 دفتر 474 و صفحه 352 دفتر 473 و صفحه 483 

دفتر 450 و 590 و 592 دفتر 49 وصفحه 430 دفتر 373
ادامه در صفحه 5



1399 هیــات ســوم خانــم زهــرا  /11 61- رای شــماره 30-27750/
 مســتاجران گورتاني به شناســنامه شــماره 87 كدملي 1290450188 صادره
  اصفهــان   فرزنــد اصغــر در  10و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ
 یک بــاب ساختمان)باســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی 39 ســهم از 411 ســهم 
 ششدانگ ( به مساحت 118.10 مترمربع قسمتی از پالك شماره 89 فرعی از 15 
 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت

  اصغر مســتاجران گورتانــی  از مــورد ثبت صفحــه 574 دفتــر 542  امالك 
و صفحه 577 دفتر 542 و صفحه 67 دفتر 474 و صفحه 352 دفتر 473 و صفحه 

483 دفتر 450 و 590 و 592 دفتر 49 و صفحه 430 دفتر 373
62- رای شــماره28472-1399/12/13 هیات دوم خانــم فاطمه نورمحمدي 
كوهانستاني به شناسنامه شماره 777 كدملي 0047491485 صادره تهران فرزند 
حیدر در  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 201.99  
مترمربع قسمتی از پالك شــماره 287 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مــورد ثبت صفحه 206 دفتر 405 و صفحه 

577 دفتر 373  امالك 
63- رای شماره 28473-1399/12/13 هیات دوم آقاي ناصر مستاجران گورتاني 
به شناسنامه شماره 28 كدملي 1290051550 صادره اصفهان  فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 201.99  مترمربع قسمتی 
از پالك شماره 287 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان    از مورد ثبت صفحه 206 دفتر 405 و صفحه 577 دفتر 373  امالك

64-  رای شماره 01618-1399/02/23 هیات ســوم آقاي سید مهدي موسوي 
 به شناســنامه شــماره 4918 كدملــي 1282796402 صادره اصفهــان فرزند
 ســید محمد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصور بــا بنــای احداثی 
به مســاحت 399.15 مترمربــع پالك شــماره154 فرعي از16 اصلــي واقع در 
اصفهــان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان بموجب ســند تک برگی 

139720302025012164
65- رای شــماره 28476-1399/12/13 هیــات دوم آقاي محســن یداللهي 
فارســاني به شناســنامه شــماره 1288 كدملي 1290695199 صادره اصفهان 
فرزند حشمت اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
99.41 مترمربــع قســمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان   از مالکیت و ســهم االرث فاطمه مهری 
 دهنوی فرزند حاجی حسن  از سند شــماره 11286 مورخ 1332/11/8 دفترخانه 

شماره 62 اصفهان امالك
66- رای شــماره28477-1399/12/13 هیــات دوم خانــم محبوبــه نصیرفر 
به شناســنامه شــماره 45189 كدملي 1282373765 صــادره اصفهان  فرزند 
محمدعلي در ســه دانگ مشــاع ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 
99.41 مترمربــع قســمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان   از مالکیت و ســهم االرث فاطمه مهری 
 دهنوی فرزند حاجی حسن  از سند شــماره 11286 مورخ 1332/11/8 دفترخانه 

شماره 62 اصفهان امالك  
67- رای شماره 27790-1399/12/02 هیات اول خانم  عذرا مدیحي به شناسنامه 
شماره 565 كدملي 1285441907 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 199.37 مترمربع قسمتی از پالك شماره 60 فرعی 
از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحه 420 دفتر 659 امالك
68- رای شــماره27798-1399/12/02 هیــات اول آقاي كریــم محمدخاني 
به شناســنامه شــماره 349 كدملي 1754767044 صادره اهواز فرزند حسین در 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 259.37 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از 
 مالکیت شهرداری اصفهان  از سند شماره 88886 مورخ 1368/12/12 دفترخانه

 شماره 86 اصفهان  
69- رای شــماره 27796-1399/12/02 هیــات اول خانــم ســهیال طاهري 
نژاد به شناســنامه شــماره 1711 كدملي 1285742729 صادره اصفهان  فرزند 
رجب علي در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 23.21 مترمربع قســمتی 
از پالك شــماره 308 فرعــی از 27 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیــت احمد انصاری  از مــورد ثبت صفحه 121 

دفتر 160 امالك
70- رای شماره6526-1394/03/23 هیات اول  اقای مهدی تقی یار به شناسنامه 
شماره 276  كدملي 1290406588  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی ششدانگ 
یکباب خانه ومغازه متصله  به مســاحت 162/83 مترمربع از پالك شــماره 169  
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی تقی یار ازموردثبت صفحه 493 دفتر 776  امالك 
71- رای شماره 0277-1400/01/17 هیات اول  خانم زهرا فنائیان به شناسنامه 
شماره 506 كدملي 1285789423 صادره اصفهان فرزند محمدباقر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 212 مترمربع قسمتی از پالك شماره 68 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت رمضانعلی زارع 

بهرام آبادی  از سند شماره 36306 مورخ 1350/2/9 دفترخانه شماره 65 اصفهان
72- رای شــماره 28402-1399/12/12 هیــات اول آقاي رضا ســنجیده به 
شناســنامه شــماره 32229 كدملــي 1282247794 صادره فرزنــد غالمعلي 
در ششــدانگ یــک بــاب كارگاه بــه مســاحت 148.06 مترمربع قســمتی 
از پالك شــماره 6376 فرعــی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســین فتحی   از مــورد ثبت صفحه 536 

دفتر 439 امالك
73- رای شــماره0308-1400/01/18 هیــات اول آقــاي  محمدرضــا معین 
به شناســنامه شــماره 35 كدملــي 6609579199 صــادره دولت آبــاد فرزند 
نصرت اله در  ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت 141.51 مترمربع 
قســمتی از پالك شــماره 68 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهــان   از مالکیت مهــری الهیجانیان از مــورد ثبت صفحه 85 

دفتر 378 امالك
74- رای شــماره 28868-1399/12/20 هیــات اول آقاي پرویــز كریمي به 
شناســنامه شــماره 1 كدملي 1111391998 صادره فالورجان فرزند رضاعلي 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 46.27 مترمربع قسمتی از پالك 
شــماره 119 فرعی از 38 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان   از مالکیت محمود زارع چاوشــی كکنانی از مورد ثبت صفحه 70 

دفتر 157 امالك
75- رای شــماره28783-1399/12/19 هیات اول آقاي غالمحسین محمدي 
زهراني به شناســنامه شــماره 929 كدملــي 1283258471 صــادره  اصفهان 
فرزند حسن در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 186.17 مترمربع 
قسمتی از پالك شــماره 311 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت بتول مصلحی بهارانچی  از ســند شــماره 
 41053 مورخ 1352/4/25 دفترخانه شــماره 5 اصفهان از مورد ثبت صفحه 391 

دفتر 8 امالك 
76- رای شماره 28778-1399/12/18 هیات سوم  آقاي ابراهیم زارع به شناسنامه 
شماره 2197 كدملي 1283283026 صادره فرزند محمود در 30.3 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 1036.66 مترمربع پالك شماره فرعي 

از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  از مالکین 
رسمی محمدرضا زارع بهرام ابادی بموجب سند 36114 مورخ 50/1/23 دفتر 65 و 

احمد زارع بهرام ابادی بموجب سند 36192 مورخ 50/1/26 دفتر 65تأئید
77- رای شماره 28842-1399/12/20 هیات سوم آقاي حمید رضائي به شناسنامه 
شــماره 1187 كدملي 1283383438 صادره فرزند رضا در 41.7 حبه مشــاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1036.66مترمربع پالك شماره فرعي از 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش  از مالکین رسمی محمدرضا زارع بهرام ابادی بموجب 
سند 36114 مورخ 50/1/23 دفتر 65 و احمد زارع بهرام ابادی بموجب سند 36192 

مورخ 50/1/26 دفتر 65
78- رای شــماره0331-1400/01/18 هیــات دوم آقــاي فرهــاد هلیلي به 
 شناسنامه شــماره 966 كدملي 1129263177 صادره فریدونشهر فرزند مراد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 172.98 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 235 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار 158.22 متر مربع  از مالکیت متقاضی طبق 
ســند الکترونیک 139920302025006506 و مقدار 14.76 متر مربع از مالکیت 
عباس و رجبعلی و مرتضــی و زهرا و زهره و مصطفی صادقــی برزانی مورد ثبت 

صفحات 53 الی 65 دفتر 924 امالك 
79- رای شماره9754-1397/06/17 هیات دوم خانم اعظم محمدي دره بیدي به 
شناسنامه شماره 934 كدملي 5499210918 صادره تیران و كرون فرزند محمود در   
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 245 مترمربع پالك شماره 584 فرعي از 9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

76 و 314 دفاتر 35 و 736 امالك  
80- رای شــماره17956-1397/11/30 هیات چهارم آقاي احمد اسکندري به 
شناسنامه شماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 54.94 مترمربع پالك شماره 59 فرعي از 36 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی قربانعلی 

مستاجران گورتانی بموجب سند 4540 مورخ 36/3/26دفتر 56 اصفهان 
81- رای شماره 24486-1399/10/03 هیات اول خانم شهربانو تقي یار رناني به 
شناسنامه شماره 344 كدملي 1290373817 صادره خمینی شهر  فرزند محمدباقر 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 102.90 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 1224 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســن علیجانی رنانی  از مورد ثبت صفحه 

128 دفتر 55 امالك
82- رای شماره 24485-1399/10/03 هیات اول آقاي اسماعیل تقي یار رناني 
به شناسنامه شــماره 1088 كدملي 1283217988 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 102.90 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 1224 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســن علیجانی رنانی  از مورد ثبت صفحه 

128 دفتر 55 امالك
83- رای شــماره6997-1399/04/18 هیات دوم  خانم زهرا لندي اصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1270761986 كدملي 1270761986 صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 263.30 
مترمربع قسمتی از پالك شماره 6546 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات 467 و 473 دفتر 1076 امالك  
84- رای شماره 6996-1399/04/18 هیات دوم آقاي سید امیرحسین رحیم اف به 
شناسنامه شماره 12583 كدملي 1292053933 صادره اصفهان  فرزند سید محمود 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 263.30 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 6546 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحات 467 و 473 دفتر 1076 امالك
85- رای شــماره6998-1399/04/18 هیات دوم خانم مهین فرهنگ اسماعیل 
 ترخاني به شناســنامه شــماره 61947 كدملي 1281716502 صــادره اصفهان  
فرزند حسن در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 266.80  مترمربع 
قســمتی از پــالك شــماره 6546 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
 بخش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان   از مــورد ثبت صفحــه 479 

دفتر 1076 امالك 
86- رای شماره 0377-1400/01/19 هیات دوم خانم نسیمه جان نثاري الداني 
به شناســنامه شــماره 1271878240 كدملي 1271878240 صــادره اصفهان  
فرزند احمد در  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 
191.15 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مــورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 

139820302025018822 و 18823 و 18824
87- رای شماره 0378-1400/01/19 هیات دوم آقاي حجت تیموري جروكانی  
به شناســنامه شــماره 1130044785 كدملي 1130044785 صــادره اصفهان  
فرزند خلیل در   دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
191.15 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان از مــورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 

139820302025018822 و 18823 و 18824
88- رای شــماره0379-1400/01/19 هیات دوم  خانم فاطمه نصر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 1271506165 كدملي 1271506165 صادره فرزند علي در   دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191.15 مترمربع قسمتی 
از پالك شــماره 12 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان از مورد ثبت دفتر   امالك الکترونیکی 139820302025018822 

و 18823 و 18824 
89- رای شــماره 0373-1400/01/19 هیات دوم خانم لیال ماراني به شناسنامه 
شماره 3930 كدملي 1282998803 صادره خمیني شهر فرزند مرتضي در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 150.25 مترمربع قســمتی از پالك شماره 1912 
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 

مالکیت احمد شاه سمندی  از مورد ثبت صفحه 337 دفتر 160  امالك
90- رای شــماره 0376-1400/01/19 هیات دوم آقاي محســن امیني عاشق 
ابادي به شناسنامه شماره 1271734788 كدملي 1271734788 صادره اصفهان 
فرزند رضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203.45 
مترمربع قسمتی از پالك شــماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق آبادی  از سند شماره 6046 
مورخ 1350/6/7  دفترخانه شــماره 103  اصفهان از مورد ثبت صفحه 480 دفتر 

149 امالك
91- رای شماره 0375-1400/01/19 هیات دوم خانم فریبا حسیني عاشق آبادي 
به شناسنامه شــماره 13 كدملي 1290344191 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 203.45 مترمربع 
قسمتی از پالك شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان   از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشــق آبادی  از سند شــماره 6046 مورخ 
1350/6/7  دفترخانه شــماره 103  اصفهان از مورد ثبت صفحه 480 دفتر 149 

امالك
92- رای شــماره47019-1394/10/14 هیــات دوم آقــای قربانعلی مومنی 
ولدانــی  به شناســنامه شــماره 78 كدملــي 1290172161 صــادره اصفهان   
فرزند محمد از ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 128/98  مترمربع از پالك 

شــماره1020 فرعی از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالکیت آقای رضا ابراهیمی ولدانی  طی ســند شماره 106396 

مورخ 2536/4/1 دفترخانه  
93- رای شــماره1267-1400/02/07 هیات سوم آقاي  رســتم نادري بني به 
شناسنامه شماره 5005 كدملي 4621062956 صادره شهركرد فرزند محمدعلي 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 259.68 مترمربع پالك 66 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی 
آقای احمد ذوالفقاری عاشق آبادی طبق ســند انتقال 6046 مورخ 1350/06/07 

دفتر خانه 103 اصفهان  
94- رای شماره 1588-1400/02/16 هیات ســوم  خانم اشرف رضایي برزاني 
به شناسنامه شــماره 2029 كدملي 1282985035 صادره اصفهان فرزند حسن 
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 107.06 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
3965 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    

از مورد ثبت صفحه 257 دفتر 529 امالك
95- رای شــماره28250-1399/12/09 هیات ســوم آقاي  حسین جعفري به 
شناســنامه شــماره 27 كدملي 1290921709 صادره اصفهان فرزند عبداله در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 117.86 مترمربع پالك 253 فرعي از 36  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
96- رای شماره0016-1400/01/07 هیات سوم  آقاي حسن شریفي به شناسنامه 
شــماره 3 كدملي 1290419302 صــادره فرزند قربانعلي در ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 178.94 مترمربع پالك شماره 132فرعي از36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از  برات عباسی ولدانی 

فرزند صفرسند 24325 مورخ 52/10/10 دفترخانه 26 اصفهان
97- رای شــماره0015-1400/01/07 هیات ســوم آقاي حســن شــریفي به 
شناســنامه شــماره 3 كدملــي 1290419302 صــادره فرزنــد قربانعلــي در 
ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 20.23 مترمربع پالك شــماره132 فرعي 
از 36اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مع 
 الواســطه از  برات عباســی ولدانی فرزند صفرســند 24325 مــورخ 52/10/10 

دفترخانه 26 اصفهان
98- رای شماره0022-1400/01/08 هیات سوم خانم مهناز اسحقیان درچه به 
شناسنامه شــماره 24 كدملي 1141872341 صادره خمینی شهر فرزند یعقوبعلي 
در ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 522.29 مترمربع پالك شماره569 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14ثبت ملک غرب اصفهان سند 161303 

مورخ 84/2/1 دفترخانه 11 اصفهان
99- رای شــماره28757-1399/12/18 هیــات ســوم آقــاي علــي جعفري 
 ولداني به شناســنامه شــماره 868 كدملــي 1285773098 صــادره اصفهان 
فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب كارگاه   بــه مســاحت  622.79 مترمربع 
پالك شــماره 569 فرعــي از 36 اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالــی 161303 مــورخ 1384/02/01 

دفتر خانه 11 اصفهان
100- رای شــماره0336-1400/01/19 هیات دوم آقاي محمــد ابوطالبیان به 
شناسنامه شماره 1389 كدملي 1284692957 صادره اصفهان  فرزند محمد حسین 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 243 مترمربع قسمتی از پالك شماره 
44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت 
عبدالرحیم تیموری جروكانی از سند شماره 46703 مورخ 1349/1/16 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 دفتر 238  امالك
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شماره 0648-1400/01/26 هیأت اول باتوجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین 
شرح اصالح مي گردد: مساحت ملک مورد تقاضا 99.77 مترمربع می باشد كه در 
رای شــماره 0211-1399/01/25 هیأت اول خانم زهرا محمدی رنانی مساحت 

96.89مترمربع قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/02/21
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/03/05

م الف: 1132984   ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك 
غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/24 شــماره نامه : 140085602024001975-1400/02/28 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139960302024004391 مورخ 1399/11/02 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
75 متر مربع تحت شــماره 668  فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکیت خانم عذرا زارع چاوشی كکنانی فرزند حسن مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذكر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/04/05 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اعالم می 
گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد. م الف: 1137275 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/25 شــماره نامه : 140085602024001971-1400/02/28 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139960302024004474 مورخ 1399/11/05 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
302/60 متر مربع تحت شــماره فرعی 667  از اصلی 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای محمد ابراهیمی فرزند عباس مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذكر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/04/02 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی بــه كلیه مالکین و 
مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1137263 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/26 شــماره نامه : 140085602024002122-1400/02/30 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 139960302024004552 مــورخ 1399/11/11 هیــات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه 
 به مســاحت 104  متر مربع تحت شــماره فرعی 670  از اصلی 4786 اصلی مزبور واقع

 در بخــش 5 ثبت اصفهــان در مالکیــت خانم معصومــه كریمی دســتگردی فرزند 
 درویشعلی  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل مــاده 13 قانون فــوق الذكر و  طبــق تقاضای مالک تحدیــد حدود ملک 
مرقــوم در روز شــنبه مــورخ 1400/04/05 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
به عمل خواهد آمــد و به موجب ایــن آگهی به كلیــه مالکین و مجاوریــن اعالم می 
گردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکین و 
مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلــس تحدید 
حدود و فقط تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد و معترض طبــق مــاده 86  آئین نامه 
قانــون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره، ظرف یک ماه دادخواســت 
 خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
 نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 

م الف: 1139777 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول 

3/27 اجرای احکام شــورای حل اختالف شهرســتان  فالورجان درنظردارد درپرونده 
شــماره اجرائی 2176 / 98 موضوع علیه آقای محمود كیانی فرزند كریم وله مینا كیانی 
درتاریخ 22 / 3 / 1400 به منظور فروش  مقدار شــش دانگ یک باب منزل مســکونی 
وتقسیم سهم شــركا به نســبت یک دانگ ســهم محکوم له وپنج دانگ سهم محکوم 
علیه به مســاحت 300 متر مربع عرصه وحدود 190 متر مربع اعیانی در یک طبقه دارای 
امتیازات آب ، برق وگاز با قدمت حدود 20 ســال ســاخت ملکی آقــای محمود كیانی 
واقع در شــهر ایمانشــهر – محله اشــترجان بلوار ملت – خیابان آزادگان – بن بست 
 بهار با 16 متر مغازه تجاری كه دارای ســابقه ثبتی ----- می باشــد / نمی اشد وملک
 مذكور مشاع / مفروز می باشد ومتعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  ازساعت 10 الی 11 
صبح جلسه مزایده دردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف  فالورجان ساختمان دادگاه 
قدیم واقع در خیابان فردوسی بلوار كارگراتاق  19 شورا برگزار نماید ملک موضوع مزایده 
توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000 / 000 /800 / 4 ریال ارزیابی شده است 
. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضــور در محل این اجرا ازموقعیت 
اموال مطلع شــوند . مزایده ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده كسی است كه باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا " كلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده است وكسانی 
می توانند درجلسه مزایده شركت نمایند كه حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده راهمراه 
داشته باشند . م الف: 1139635 دهقانی  - مدیراجرای احکام شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان 
مزایده

3/28  آگهــی مزایــده شــماره 140004302126000012 پرونــده اجرایی 
139704002126000171  شــماره بایگانــی 9700182 ششــدانگ پالك 
 ثبتی دو هزار و یکصــدو چهل ونه فرعی از یــک اصلی مفروز و مجزا شــده از

 )2108و69 وB 51 ( فرعی از اصلی مذكور واقع در بخش دو حوزه ثبتی كاشــان 
بمساحت 6 / 262 متر مربع به نشانی : كاشان - بلوار نماز ساختمان شهید رسولیان 
كه ســند مالکیت به شــماره چایی 323293دفتر 481 صفحــه 383 ذیل ثبت 
72147به نام حسین رسولیان فرزند عباس با كدملی 185 1263179 ثبت گردیده 
است با حدود و مشخصات شماال: به طول به طول 9/55 متر پی به خیابان شرقا: 
اول به طول 7/60 متر پی به پی 2148 دوم به طول 8/5 متر پی به پی شماره 2147 
سوم به طول 8/5 متر پی به پی شــماره 2146 فرعی و چهارم به طول 3/60. متر 
پی به پی شماره 6145 جنوبا: به طول 9/5 متر پی به پی شماره 2144 فرعی غربا : 
اول به طول 4 متر پی به كوچه دوم به طول 23/10 متر پی به پی 2150 فرعی كه 
طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق دارای پروانه ساختمانی به شماره 8/62310 
 مورخ 85/11/12 بامجوز طبقات زیرزمین و همکــف و طبقات اول و دوم دارای

  پایان كار بــه شــماره 1/8/51758 – 86/02/01 با كاربری طبقات ورزشــی 
مــی باشــد دارای رای كمیســیون ماده صــد بــه شــماره 23/100/2806 
– 92/11/01 بــا تبدیــل تجــاری در طبقــات همکــف و اول و ســوم بــه 
صورت آشــپزخانه و بالکــن در طبقات اول و دوم و ســوم با قدمت ســاختمان 
حــدود 14 ســال و اســکلت فلــزی و ســقف تیرچه و بلــوك و ســقف آخر 
 شــیروانی و عرصــه ملــک طبــق ســند 262/6 متر مربــع و اعیانــی ملک 
1- زیر زمین 2 - : با مســاحت 262/6 متر مربع با كاربری فعلی ورزشــی و كف 
سنگ با پوشش ورزشی ، دیوار سیمانی و چوبی و آیینه كاری ، سقف كاذب دارای 
هواساز و كولر ، سرویس 2 – زیرزمین 1- : با مساحت 262/6 متر مربع با كاربری 
فعلی ورزشــی – كف سرامیک – دیوار ســیمان كنیتکس . آیینه كاری – سقف 
سیمان كنیتکس – سرویس بهداشــتی 3 – طبقه همکف با مساحت 262/6 متر 
مربع قسمتی سقف فلزی – ســقف كنیتکس – كف ســرامیک – دیوار سنگ 
و آیینــه – گاربری فعلی ســالن پذیرایی درب ســکوریت – باال بــر 4 – طبقه 
اول : به مســاحت 271/15 متــر مربع بالکن – كف ســرامیک – دیــوار آیینه 
كاری – كاربری فعلی ســالن پذیرایی – سرویس بهداشــتی 5 – طبقه دوم با 
مساحت 271/15 متر مربع – كف سرامیک – دیوار كاشی و كنیتکس – كاربری 
فعلی ســالن پذیرایی 6 – طبقه ســوم با مســاحت 271/15 متــر مربع – كف 
ســرامیک – دیوار سنگ كاری – ســقف شــیروانی فلزی وایرانیت – كاربری 
فعلی رســتوران ، نمای ســاختمان : قاب شیشه و آجر و ســنگ آنتیک – بالکن 
در طبقات با دیوار چوب شــده الحاقات ساختمان : آسانســور در طبقات – باالبر 
- هواكش – كولر گازی دود دســتگاه – كولر آبی 7000 سه دستگاه برق 3 فاز 
 32 آمپر ، برق صنعتی 100 آمپر تابلو برق صنعتی دارای انشــعابات شامل آب – 
برق و گاز جمعا به مبلغ یکصدوهشــت میلیارد و چهار صــد و هفتادو پنج میلیون 
و دویســت هزار ریال ارزیابــی و قطعی گردیــده ملکی نامبرده بــاال كه طبق 
سند فروشــی اقســاطی شــماره 60094 – 87/10/10 دفترخانه اسناد رسمی 
19 كاشــان در رهن بانک سپه مســتقر شده اســت ، از ســاعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مورخ 1400/03/19 در واحد اجرای اسناد رســمی كاشان واقع در 
بلوار با هنر نبش میدان جهاد محل اداره ثبت اســناد و امــالك به مزایده گزارده 
میشــود. مزایده از مبلــغ  پایه یکصدوهشــت میلیارد و چهارصــد و هفتادوپنج 
میلیون و دویســت هزارریال شــروع و به هر كس كه خریدار باشــد به باالترین 
 قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. پرداخت بدهی هــای مربوط به آب ،

 برق و گاز اعم از حق انشــعاب و حق اشــتراك و مصــرف در صورتیکه مزایده 
دارای آنها باشــد و نیــز بدهیهــای مالیاتی و عــوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد بعهده 
برنده مزایــده اســت و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــد وصول مــی گردد. 
 ضمن آنکه پــس از مزایــده در صورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگردد. 
 ضمنــا چنانچــه روز مزایده مصــادف بــا تعطیل رســمی غیرمترقبــه گردد، 
مزایــده اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان ســاعت و مــکان مقرر 
 خواهــد بوداین اگهــی در یک نوبــت در روزنامــه الکترونیکی كثیراالنتشــار 
 چاپ اصفهان مورخ 05/ 03 /1400  درج ومنتشر میگردد. م الف:1131993 
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بررسی نفرات دعوت شده به تیم ملی ایران؛

تیم ملی با کمترین تغییر در بحرین
   سرانجام انتظارها به پایان رسید و دراگان 

سپهر ستاری
اسکوچیچ از لیســت مورد نظرش برای 
چهار دیدار سرنوشت ساز در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر 
رونمایــی کــرد. او کــه در لیســت های قبلــی خــود تصمیمــات 
غافل گیرکننده ای گرفته بود، در لیســت جدید بــرای اولین بار از چند 
لژیونر که به دالیل مختلف در اردوهای قبلی حضور نداشتند دعوت کرد 
تا تیم ملی با حداکثر توان خود راهی کیش و ســپس بحرین شــود. 
پرســپولیس در این اردو با پنج نماینده رکورددار اســت و ســپاهان، 
صدرنشین فعلی لیگ هم سه نماینده دارد. از تیم استقالل تنها مهدی 
قائدی دعوت شــده اســت. نکته جالب در این لیست حضور پررنگ 
لژیونرهاست و تنها 9 بازیکن از لیگ داخلی در لیست اسکوچیچ حضور 

دارند.

اخباری؛ جانشین گلرهای سرخابی
درون دروازه دعوت شــدن بیرانوند، نیازمند و عابــدزاده تقریبا قابل 
پیش بینی بود ولی محمدرضا اخباری، دروازه بان آماده تراکتور تبدیل به 
سورپرایز اسکوچیچ درون دروازه شد و مزد عملکرد خوبش در ماه های 
اخیر را گرفت. مهم ترین غایبان لیســت تیم ملی در این پست رشید 
مظاهری و حامد لک بودند که در چند هفته اخیر نتوانستند درخشش 
قبل را تکرار کنند و از لیست خط خوردند. در مورد مظاهری البته شاید 
مصدومیتش هم دلیــل دیگری برای خط خوردن باشــد. حامد لک 
هم مقابل ذوب آهن اشتباه بدی داشــت و احتماال در تصمیم نهایی 

اسکوچیچ تاثیر گذاشته است.

قلم قرمز دراگان روی نام »رامین«
اســکوچیچ از ابتدای حضورش روی نیمکت تیم ملــی هرگز رامین 
رضاییان و وریا غفوری را به تیم ملی دعوت نکــرد و در مقطعی حتی 
مهدی شیری را هم به این دو نفر ترجیح داد. او حتی در برنامه فوتبال 
برتر هم تلویحا دعوت این دو بازیکن را رد کرد و ترجیح داد برای سمت 
راست خط دفاعی به صادق محرمی و دانیال اسماعیلی فر اعتماد کند. 
او در ســمت چپ هم میالد محمدی و جعفر ســلمانی را دعوت کرده 
که حضور ســلمانی کمی عجیب اســت. وحید امیری هم با توجه به 
عملکردش در این پست به همراه احســان حاج صفی می توانند به او 
کمک کند. محمد نادری، مدافع چپ تیم اســتقالل هم یکی از نفراتی 
است که با توجه به عملکردش در دو ماه اخیر می توانست دعوت شود؛ 
اما نظر سرمربی تیم ملی این نبود. در قلب خط دفاعی هم حضور سه 

لژیونر در کنار محمدحسین کنعانی زادگان قابل پیش بینی بود و خبری 
از روزبه چشمی و عارف غالمی که پیش از این در اردوها حضور داشتند، 
نیســت. مهدی تیکدری و ابوالفضل جاللی هم دو بازیکنی هستند که 
در اردوی قبلی حضور داشتند ؛اما این بار خط خوردند. هم چنین امید 
نورافکن، مدافع چپ سپاهان هم می توانســت در این لیست حاضر 

باشد که مصدومیت باعث شد حضور در این اردو را از دست بدهد.

بازگشت جهانبخش و قدوس پس از غیبتی طوالنی
لیســت تیم ملی در خط میانی نفــرات جدیدی را به خــود می بیند 
که مدت ها بود در تیم ملــی حضور نداشــتند و مهم ترین غایبان این 
پست هم علی کریمی و امید ابراهیمی هستند که اولی مصدوم شد و 
دومی هم به تشخیص اســکوچیچ جایی در میان نفرات دعوت شده 
نداشــت. در این پســت حضور کمال کامیابی نیا اتفــاق جدیدی بود 
و هافبک پرســپولیس پس از چند ســال دوری بار دیگر به تیم ملی 
برگشت. همچنین علیرضا جهانبخش و ســامان قدوس که به خاطر 
محدودیت های کرونایی در اردوهای قبلی غایب بودند این بار در لیست 
تیم ملی حضور دارند. مهدی ترابی، ســتاره این روزهای پرسپولیس 

هم پس از چند اردو غیبت بــار دیگر در تیم ملی حضــور دارد و جای 
هم تیمی اش یعنی سیامک نعمتی را گرفته است. سعید عزت اللهی، 
احمد نوراللهی، وحید امیری، علی قلی زاده و احســان حاج صفی هم 
نفراتی هستند که حضورشان قابل پیش بینی بود.فرشید اسماعیلی، 
ستاره استقالل در لیگ قهرمانان آسیا یکی از نفراتی بود که می توانست 
به همراه میالد سرلک و حتی سروش رفیعی در تیم ملی حاضر باشد؛ 

اما اسکوچیچ ترجیح داد در این اردو از آن ها استفاده نکند.

خط حمله بدون سورپرایز
تیم ملی در خط حمله ستارگان باارزشــی دارد که تقریبا تمامی آن ها 
دعوت شــده اند و می توان گفت ایــن خط جذاب ترین نفــرات را در 
خود دارد. مهدی طارمی و ســردار آزمون پس از عملکرد درخشان در 
فوتبال اروپا در لیست نهایی حضور دارند و مهدی قائدی، ستاره آماده 
استقالل، کاوه رضایی و کریم انصاری فرد هم در کنار این نفرات دعوت 
شده اند. تیم ملی برای صعود به دور بعدی جام جهانی روی درخشش 
ستارگان هجومی خود حســاب زیادی باز کرده و همه امیدوارند این 

نفرات بتوانند ایران را مقابل رقبای سرسخت به برتری برسانند.

هفت باشگاه خواهان به خدمت گیری »مجید حسینی«
قرارداد مجید حســینی، مدافع ایرانی ترابزون اســپور با این تیم ترکی به پایان رسیده و مدیران 
این باشــگاه موفق به جلب رضایت مدافع ایرانی خود جهت تمدید قرارداد نشــدند و حسینی به 
طور قطعی در تابســتان از این تیم جدا خواهد شد.طی روزهای گذشــته گمانه زنی های زیادی 
درخصوص آینده این مدافع ایرانی در رسانه ها منتشر شد. حسینی که گفته می شد از تیم های 
زیادی در اروپا و حتی ایتالیا پیشنهاداتی دارد، هنوز به صورت رسمی آینده خود را مشخص نکرده 
اســت.بوراک زینی خبرنگار روزنامه گاتزتا دامگا ترکیه در توئیتی از تیــم های خواهان مجیدی 

حسینی پرده برداشت.
طبق ادعای این خبرنگار، تیم های ترکیه ای آدانا دمیر اسپور، گوزتپه، قاسم پاشا، باشاک شهیر 
و فاتح کاراگومروک به همراه روبین کازان روسیه و الغرافه قطر تیم هایی هستند که قصد دارند تا 
حسینی را برای فصل به خدمت بگیرند.آدانا دمیراسپور همان تیمی است که تا آستانه به خدمت 
گیری پیام صادقیان نیز پیش رفت ولی این انتقال شکل نگرفت. باید دید در نهایت آینده مجید 

حسینی مدافع سابق استقالل چه خواهد شد. 

واکنش »کنعانی زادگان« به یک ویدئوی جنجالی
مدافع قرمزها درباره اتفــاق بعد از بازی ذوب آهــن توضیحاتی داد.بعد از بازی پرســپولیس و 
ذوب آهن ویدئویی منتشر شد که نشان می داد کنعانی زادگان مدافع قرمزها به جای رختکن تیم 

خودش به رختکن تیم رقیب رفته است. 
ماموران نیــروی انتظامی هم تالش کردند او را به ســمت رختکن خودی هدایــت کنند. کنعانی 
زادگان درباره این ویدئو می گوید: »اصال چیز خاصی نبود. شنانی مهاجم تیم ذوب آهن پیراهنم 

را خواسته بود و من برای دادن پیراهنم به رختکن ذوب آهن رفته بودم.
 واقعا چیز خاصی نبود و نمی دانم چرا ماموران نیروی انتظامی دخالت کردند. چون با این کارشان 

فقط جو را متشنج کردند.«

عبدی، بازیکنی که نیمکت نشینی خرابش نکرد 
مهدی عبدی دوشنبه شــب یکی از ارکان موفقیت تیم پرســپولیس در بازی با ذوب آهن بود؛ او 
ابتدا یک گل زد که داور قبول نکرد و در ادامه گلی زد که منجر به برتری تیم پرســپولیس شد. این 
مهاجم که با قبولی در تست فنی پرسپولیس پیراهن این تیم را برتن کرد در استادیوم فوالد شهر 
در حالی نمایش چشم نوازی در برابر ذوب آهن داشــت که هفته هاست نیمکت نشین است و 
حتی در همین بازی هم به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد؛ اما انگار که یکی از مهره های 

اصلی تیم در فصل جاری بوده است. 
پر امید و با انگیزه بازی کرد همان طور که کادر فنی از او طلب کرده بود و در نهایت زمینه ساز پیروزی 
تیمش در این بازی سخت شد. از آن جهت ســخت که میزبان هم برای ماندن در جمع تیم های 
لیگ برتری به دنبال پیروزی در این دیدار بود و گل نخســت را به ثمر رســاند. در تیم های بزرگ 
بازیکن وقتی به روی نیمکت می رود از نظر روحی و روانی و حتی فنی دچار چالش می شــود و 
ممکن است در بازگشت به میدان نیاز به زمان داشته باشــد که خود را پیدا کند اما مهدی عبدی 

اصال این چنین نبود.
البته او در بازی با شــاهین بندرعامــری هم در ترکیب ثابــت تیمش به میــدان رفت ولی این 
فصل در بیشــتر بازی های لیگ برتر نیمکت نشــین بود و اگــر هم وارد میدان شــد به عنوان 
بازیکن تعویضی بود. بدون شــک ادله های یحیــی گل محمدی برای نیمکت نشــینی مهدی 
عبدی به عنــوان بازیکنی کــه هم در دربــی گل زده و هم در دیــدار نهایی لیگ قهرمانان آســیا 
 قابل احترام اســت و مهدی عبدی با احتــرام به این ادله هــم به خود کمک کــرد و هم به تیم 

پرسپولیس. 

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

» لوگو بوسی« این 
بار توسط مهاجم 

استقالل
 آرمان رمضانی مهاجم استقالل، 
پس از اینکه نخســتین گلش را 
برای آبی پوشــان مقابل صنعت 
نفت به ثمر رســاند، شادی  گل 
ویــژه ای انجــام داد و لوگــوی 

استقالل را بوسید.

»زیدان« در دو راهی یوونتوس و تیم ملی فرانسه
سرمربی رئال مادرید دو گزینه برای مربیگری پیش رو دارد.نشریه »اکیپ« فرانسه خبر داد زین 
الدین زیدان سرمربی رئال مادرید در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد و این مربی فرانسوی دو 
مقصد احتمالی پیش رو دارد.زیدان در این فصل به همراه رئال مادرید هیچ جامی را نگرفت و به 
نوعی رئال بعد از ســال ها یک فصل را بدون جام به پایان برد. به همین خاطر رسانه های اسپانیا 
گزارش دادند جدایی زیدان از قوهای ســپید قطعی اســت.گزینه اول و روی میز زیدان باشگاه 
یوونتوس است چون سران باشگاه تورینی می خواهند زیزو را جانشین پیرلو کنند و مربی فرانسوی 
بهترین گزینه برای اهداف باشگاه بزرگ ایتالیایی است.البته یوونتوس تنها مشتری زیدان نیست 
چون فدراسیون فوتبال فرانسه نیز به دنبال زیدان است تا جانشین دیدیه دشان کند. باید منتظر 
ماند در جلسه این هفته پرس با زیدان چه می گذرد و سرمربی فرانسوی چه تصمیمی برای آینده 

اش می گیرد.

اولویت منچستریونایتد جذب »سانچو« است
باشگاه منچستریونایتد در نقل وانتقاالت تابستانی پیش رو قصد دارد هافبک انگلیسی تیم فوتبال 
دورتموند را به خدمت بگیرد.گفته می شــود؛ جیدون ســانچو که در قراردادش با باشگاه بوروسیا 
دورتموند بندی دارد که به واسطه آن در صورت داشتن پیشنهادی خوب می تواند در این تابستان با 
توافق با این باشگاه آلمانی از جمع زردپوشان وستفالن جدا شود از سوی مدیران باشگاه دورتموند 
برای ترک ســیگنال ایدوناپارک چراغ سبز دریافت کرده است.نشــریه انگلیسی »تلگراف« حاال 
خبر می دهد که با صدور مجوز جدایی سانچو، منچســتریونایتد جذب این هافبک انگلیسی را در 
اولویت های خود برای فعالیت های نقل وانتقاالتی تابســتانی قرار خواهد داد. منچســتریونایتد 
تابستان گذشته به دنبال به خدمت این بازیکن بود اما در نهایت به توافقی در این زمینه با دورتموند 
دست نیافت. این باشگاه انگلیسی تابستان گذشته حاضر نشد رقمی بیش از 80 میلیون یورو بابت 
سانچو بپردازد و در مقابل دورتموند هم حاضر نشــد از موضع 120 میلیون یورویی خود کوتاه بیاید.

نشریه »بیلد« آلمان اخیرا مدعی شده بود؛ باشگاه بوروسیا دورتموند حاال حاضر است در ازای 100 
میلیون یورو سانچوی 21 ساله را در این تابستان بفروشد. دورتموند که مانند خیلی از باشگاه های 
بزرگ دیگر به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار ضررهای مالی قابل توجهی شده به دنبال این است تا 
با فروش سانچو بخشی از این ضرر را جبران کند.این هافبک انگلیسی که تا سال 2023 تحت قرارداد 
بوروسیا دورتموند است، این فصل در 38 بازی از رقابت های مختلف آمار 16 گل زده و 21 پاس گل 

را از خود برجای گذاشت.

اولین خرید تابستانی سرخ ها قطعی شد؟
فصل گذشته مرسی سایدی ها مشکالت زیادی را در خط دفاعی متحمل شده و با مصدومیت سه 
مدافع میانی و اصلی خود به نام جو گومز، ویرژیل فن دایک و جوئل ماتیپ مواجه شــدند. بدین 
ترتیب مهم ترین اولویت لیورپول در تابستان خرید یک مدافع جدید خواهد بود و فابریتزیو رومانو 
مدعی شد ابراهیما کوناته، مدافع 21 ساله الیپزیش با این تیم به توافق شخصی دست یافته است.
بند آزادســازی ابراهیما کوناته رقم 35 میلیون یورو است که قرار اســت طی روزهای آینده توسط 
مدیران لیورپول پرداخت شده و انتقال این بازیکن به آنفیلد نهایی شود. این در حالیست که بایرن 
مونیخ نیز دایوت اوپامکانو، دیگر مدافع جوان و فرانسوی الیپزشی را جذب کرد.طی روزهای پایانی 
در ژانویه، لیورپول اوزان اباک از شالکه و بن دیویس از پرستون را جذب کرد؛ اما خرید این دو بازیکن 
مشکالت مرسی سایدی ها را مرتفع نکرد و به نظر می رسد جذب ابراهیما کوناته هدف بلند مدت 
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول بوده است. این ملی پوش تیم زیر 21 سال فرانسه در این فصل 14 
بازی بوندس لیگا برای الیپزیش و شش بازی دیگر در لیگ قهرمانان برای الیپزیش انجام داد و 

بسیاری او را یکی از آینده دارترین مدافعان حال حاضر اروپا می دانند.

خبر   روز

پیشکسوت و کارشناس هندبال:

 هندبال ما پول آوردن 
مربی درجه یک را ندارد

پیشکسوت و کارشناس هندبال در خصوص 
عــدم تعییــن تکلیف تیــم ملــی هندبال 
بزرگســاالن اظهار کرد: فدراســیون هندبال 
درگیر انتخاب ســرمربی خارجی است. فکر 
نمی کنم برای هیچ فدراســیونی تیمی مهم 
تر از تیم ملی بزرگســاالن باشد. من مطمئن 
هســتم که فدراســیون در تکاپو است که هر 
چه زودتر به این تیم سروســامان بدهد. ما 
نظرات مان را به فدراســیون منتقل کرده ایم، 
برای آنها نظر کارشناســان مهم است و جویا 
می شوند. باید در حیطه کاری قرار بگیریم تا 
ببینیم آنچه ایده آل است، قابل اجرا نیست.

ناصر ســلیمی در ادامه افزود: لحظه ای که 
فدراسیون می خواهد نتیجه بگیرد به یکباره 
پیک کرونا شروع می شود و همه برنامه تحت 
تاثیر قرار می گیرد. چیزی که مسلم است باید 
هر چه زودتر تیم های ملی در هر رده ای آغاز 
به کار کنند؛ اما در عین حال مشکالتی سر راه 
وجود دارد.ســلیمی در خصوص مشکالت 
موجود برای جذب ســرمربی خارجی گفت: 
مشــکالت اقتصادی در کشــور وجود دارد و 
حتی اگر پول هم در کشــور باشد انتقال این 
پول ها بسیار بسیار مشکل و پیچیده است و 
از عهده فدراسیون به تنهایی بر نمی آید. من 
اطالعات مختصری دارم اما امکانات ما برای 
جذب مربیان درجه یک خارجی مهیا نیست. 
ورزش ما نمی تواند این پول ها را هزینه کند. 
وی افزود: یک مربی سطح متوسط 20 هزار 
دالر در ماه می گیرد فدراسیون نمی تواند حتی 
این هزینه را پرداخت کند. برای جذب مربی 
درجه یک دنیا باید ماهانه 30 تا 35 هزار دالر 
پرداخت کرد. البته ایــن رقم پول زیادی هم 
نیست چون یک ورزشــکار دو و نیم میلیون 
دالر حقوق می گیــرد. تیم قطــر یک مربی 
اسپانیایی جذب کرده اســت که تیمش در 
جهان اول شــده بود. این مربــی ماهی 50 
هزار دالر حقوق می گیرد آیا این امکان برای 
هندبال ما یابرای ســایر فدراســیون ها قابل 

انجام است؟

فوتبال جهان واکنش جالب »فرمانی« به غیبت در فهرست تیم ملی!
در حالی که چند روزی از آغاز دور دوم تمرینات آماده سازی شاگردان مریم ایراندوست در تیم ملی فوتبال بزرگساالن زنان می گذرد، همچنان شایعات زیادی درباره 
حضور یا عدم حضور لژیونر فوتبال زنان در این اردو وجود دارد. جالب آن که اشتباه از آنجا آغاز شد که در فهرست قبلی، نام فرمانی به عنوان بازیکن تیم شالروا درج 
شده بود؛ اما برای اردوی دوم نام او در جمع بازیکنان تهرانی برشمرده شد.این مسئله باعث شده تا در بسیاری از جراید و مطبوعات، خبر غیبت سوال برانگیز فرمانی 
در اردوی تیم ملی مطرح شود؛ با این حال صبح سه شنبه  یاسمن فرمانی با انتشار پیامی اینستاگرامی که در آن تصویری از لیست مدعوین به اردوی تیم ملی بود، 
در کنار نام خود تیک سبز زد تا این چنین به شایعات درباره غیبت خود در تیم ملی واکنش نشان بدهد. جالب آن که با اعالم فهرست نهایی تیم ملی مشخص شد 
که علی قلی زاده در جمع مسافران به منامه حضور دارد و حاال این زوج فوتبال ایران به صورت همزمان باید در اردوی ملی حضور داشته باشند، فرمانی خود را برای 

سفر به بالروس با تیم ملی فوتبال زنان آماده می کند و از سوی دیگر، قلی زاده در جمع مسافران به بحرین قرار دارد.

مهران شاهین طبع که این روزها تیم ملی بسکتبال 
را برای پنجره سوم مقدماتی کاپ آسیا و بعد از آن 
هم المپیک توکیو آماده می کند، در حاشیه تمرین  
تیم ملی به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. سرمربی 
تیم ملی بســکتبال گفت:.متاسفانه در ابتدای اردو 
برخی بازیکنان نتوانستند ســر موقع به تمرین ها 
اضافه شــوند که دلیل برخی از دیر آمدن ها حضور 
آن ها در خارج از کشور و روند واکسینه شدن ها بود. 
از شنبه با ترکیب کامل تمرین می کنیم  و حدادی هم 
مشغول درمان است. خوشبختانه شرایطش بهتر از 
قبل است. ما حدودا 1۷ یا 18 خرداد به اردن می رویم 
تا با عربستان و قطر بازی کنیم. البته فعال فدراسیون 
هنوز تصمیم نگرفته اســت کــه از اردن بــه ایران 
بازگردیم یا مستقیم عازم ژاپن شویم.حدودا 2 تا ۷ 

تیر مسابقات انتخابی المپیک برا چهار سهمیه باقی 
مانده است و تیم هایی که با آن ها در ارتباط هستیم 
وضعیت شان مشخص نیست، اما قول داده اند بعد 
از مشخص شدن وضعیت شان بازی دوستانه برگزار 
کنیم. از چند تیم اروپایی خوب  هم دعوت کرده ایم 
که با هــم بازی تدارکاتــی برگزار کنیــم. امیدوارم 
در فاصله باقی مانده همه چیز مشــخص شــود. 
متاسفانه به خاطر شــرایط کرونا فعال برنامه ریزی 
خوبی نداشته ایم و وضعیت ســختی داریم. فعال 
برنامه های ما فیکس نیستند و با این  حال در تالش 
هستیم تا با بهترین شرایط عازم  مسابقات شویم.

از نظر من پویان جالل پور بازیکن  خوبی است و در 
واقع ما یک پکیج از بازیکنان مختلف داریم که در هر 
دوره نفراتی دعوت می شوند. او هم باید با بسکتبال 

ما آشنا شود و شــرایطش بهتر از االن خواهد شد. 
البته حضور در اردو نشــانه انتخاب شدن نیست و 
بستگی به روند اردو و تمرینات دارد.بازی های لیگ 
اصلی ترین معیار برای دعوت بازیکنان هســتند و 
ما باید یک شــاخصه هایی را برای باال رفتن انگیزه 
بازیکنان در نظر بگیریم. مسلما بازی هایی که کیفیت 
شان باالتر بوده، مهم تر هستند و در دعوت بازیکنان 
تاثیر بیشتری داشــته اند. بازیکنانی که تیم خود را 
باال آوردند مورد توجه بوده اند، البته  احتمال دعوت 

نفرات جدید هم وجود دارد.

شاهین طبع:

از کیفیت بازیکن دوملیتی جدید راضی ام



توسعه  ری،  دوچرخه سوا ی  مسیرها یجاد  ا ر  کنا در 
پیاده راه ها را در دستور کار داریم، زیرا معتقدیم شهر باید 
برای زندگی زیست پذیر باشد که در این راستا حمل و نقل 

شهر نیز باید انسان مدار باشد
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مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

سردیس شهید خرازی همزمان با سالروز سوم خرداد در 
اصفهان نصب  شد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: سردیس شهید حاج حسین خرازی همزمان 
با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، در میدان شــهدای اصفهان نصب شد. حسن موذنی با 
اشاره به ساخت سردیس شهید خرازی از سوی شهرداری اصفهان اظهار کرد: این سردیس از جنس 
فایبرگالس در ۱.۵ برابر اندازه واقعی توسط مرتضی آرین ســاخته شده است.وی افزود: ارتفاع این 
سردیس با پایه به دو متر می رسد که با مشارکت منطقه یک شهرداری اصفهان ساخته شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ساخت سردیس و نماد شهدا، مشاهیر 
و بزرگان اصفهان از جمله سیاست  های سازمان زیباســازی است که در همین راستا ۲۰ سردیس و 
المان ساخته شده است.وی ادامه داد: تعدادی از این سردیس ها نصب شده و مابقی نیز تا چند هفته 
آتی در سطح شهر نصب خواهد شد.گفتنی است؛ حاج حسین خرازی در خالل جنگ ایران و عراق از 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شمار می آمد و فرماندهی لشکر ۱۴ امام  حسین )ع( را 
برعهده داشت.شهید خرازی در طول دوران دفاع مقدس در عملیات  های طریق القدس، فتح المبین، 
بیت المقدس، رمضان، والفجر ۴، بدر و والفجر ۸، حضوری فعال داشت. حاج حسین خرازی در خالل 
عملیات خیبر در پی برخورد ترکش، دست راست خود را از دست داد، ولی پس از مدتی به صحنه نبرد 

بازگشت و سرانجام در عملیات کربالی ۵ در شلمچه به شهادت رسید.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

 ۹ هزار برچسب نرخ کرایه بین تاکسیرانان اصفهان 
توزیع می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه 
تاکسی های این کالن شهر با تعرفه سه و چهار نفر سرنشین خبر داد و گفت: ۹ هزار برچسب نرخ کرایه سال 
۱۴۰۰ بین رانندگان تاکسی خطوط گردشی و خطی در حال توزیع است.هادی منوچهری اظهار کرد: نرخ 
کرایه بر حسب مصوبه ستاد کرونا بر اساس سه و چهار سرنشین مشخص شده است.وی با بیان اینکه 
رانندگان موظف هستند برچسب های نرخ کرایه را در معرض دید مسافران قرار داده و طبق مصوبه کرایه 
خود را دریافت کنند، افزود: رانندگانی که از ابتدای خرداد برچسب تحویلی نرخ کرایه را نصب نکرده باشند، 
اعمال قانون خواهند شد.مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: 
شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند از طریق ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳، تلفن گویا به 
شماره ۳۵۶۸۸۱۰۰ و در فضای مجازی به آدرس @Taxikhabar نسبت به اعالم موارد تخلف اقدام کنند.  

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:

تعریض کندروهای جنوبی و شمالی بزرگراه چمران
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان از تعریض کندروهای جنوبی و شمالی بزرگراه چمران در سال جاری 
خبر داد و گفت: هزینه اجرایی این پروژه حدود ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.علی اصغر 
شاطوری اظهار کرد: تعریض کندروهای جنوبی و شمالی بزرگراه چمران با هدف بهبود ترافیکی کندروها 
و مسیر اصلی بزرگراه چمران انجام می شود.وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل افزایش عرض 
کندروها از هفت متر به ۹ متر است که شــامل حدود هشت هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت 
است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این پروژه که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
آغاز شده تا پایان فصل تابستان تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.شاطوری ادامه داد: هزینه 
اجرایی تعریض کندروهای جنوبی و شــمالی بزرگراه چمران طبق پیش بینی، حدود ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات شهرداری منطقه هفت در سال جاری تعهد شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

ازمیدانامام)ره(تاناژواناصفهانمسیردوچرخهسواریایجادمیشود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان این که مســیر 
دوچرخه بر اســاس شــرایط یک خیابان طراحی می شــود، گفت: 
سیاست طراحی مســیر دوچرخه به دو روش مســیرهای کانالیزه و 
خط کشی منعطف خواهد بود.مســعود بنده خدا اظهار کرد: احداث 
مسیرهای دوچرخه بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک استان در 
دستور کار شهرداری قرار دارد بر این اساس قرار است ۷۷۷ کیلومتر 
مسیر ایمن و پیوسته برای دوچرخه سواری در شهر اصفهان راه اندازی 
شــود که این مهم از سال گذشته آغاز شده اســت.وی با بیان این که 
این مسیر انگیزه شهروندان را به دوچرخه سواری در مسیرهای ایمن 
افزایش می دهد، افزود: زمانی می توانیم از شــهروندان بخواهیم از 
خودروهای شــخصی کمتر استفاده کنند و مســیرهای کوتاه شهری 
را رکاب بزنند که مســیرهای ایمن و پیوسته داشــته باشیم.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه داد: بــا توجه به این که 
دوچرخه ســواری در خیابان ها و در دل ترافیک بسیار خطرناک بود، 
شهروندان تمایلی به استفاده از دوچرخه نداشتند و ایجاد مسیرهای 
ایمن برای دوچرخه سواری یکی از مطالبات چندین ساله شهروندان 
اصفهانی است.بنده خدا با بیان این که در این شرایط که آلودگی هوا 

همه جا مشهود است، بهترین وسیله نقلیه دوچرخه است، افزود: به 
طور حتم زمانی که پروژه ایجاد ۷۷۷ کیلومتر مســیر دوچرخه سواری 
تکمیــل و عملیات ایمن ســازی آن انجام شــد، شــهروندان از این 
مسیرها استقبال خواهند کرد، شــعار معاونت حمل و نقل و ترافیک  
»وظیفه داریم بسترهای امن را برای حمل و نقل پاک فراهم کنیم«، 
نیز در همین راستا تعیین شده اســت.وی تصریح کرد: در کنار ایجاد 
مسیرهای دوچرخه سواری، توسعه پیاده راه ها را در دستور کار داریم، 
زیرا معتقدیم شهر باید برای زندگی زیست پذیر باشد که در این راستا 
حمل و نقل شهر نیز باید انسان مدار باشد.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان تاکید کرد: زمانی که شهر انسان محور باشد بر اساس 
نیازهای شــهروندان شــکل می گیرد و به همین جهت وظیفه داریم 
مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده راه ها را توسعه دهیم و زیر ساخت 
را فراهم کنیم در این راستا میدان امام، چهارباغ عباسی و خیابان سپاه 

پیاده راه شده و خیابان نظر نیز در حال پیاده راه شدن است.
بنده خدا با بیان این که سیاست طراحی مسیر دوچرخه به دو روش 
مسیرهای کانالیزه و خط کشی منعطف خواهد بود، خاطرنشان کرد: 
چند نوع مســیر دوچرخه ســواری وجود دارد که یکی از این مسیرها 

از ســمت راســت خیابان با جداول به صورت فیزیکی جدا می شود؛ 
در خیابان های یکطرفه در ســمت چپ که توقف ممنوع است، مسیر 
با جداول جدا می شــود و در برخی دیگر از خیابان ها به موازات مسیر 
اتوبوس، محل عبور دوچرخه در نظر گرفته شــده است در واقع مسیر 
دوچرخه بر اســاس شــرایط آن خیابان طراحی می شود.وی افزود: 
قسمت عمده مســیر عبور دوچرخه با خط کشی ایمن سازی می شود 
در واقع در نظر داریم در تقاطع ها و میادین مســیرها را مشــخص و 
ایمن ســازی کامل انجام دهیم تا یک محور پیوســته داشته باشیم.

بنده خدا با بیان این که چندین محور دوچرخه در ســطح شبکه معابر 
ایجاد خواهیم کرد، گفــت: یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین مســیر 
دوچرخه سواری از میدان الله آغاز و از خیابان های پروین، الهور و همزه 
عبور و تا پل بزرگمهر ادامه دارد، یکی دیگر از مسیرها در محور تفریحی 
اصفهان مســیر دوچرخه ممتد میدان امام ، خیابان ســپه، چهارباغ 
عباســی، حاشــیه مادی نیاصرم، خیابان صائب، پل مارنان و جاده 
سالمت ناژوان در نظر گرفته شده اســت عملیات اجرایی این مسیر 
که جزو مفرح ترین و زیباترین مسیرهای دوچرخه کشور خواهد بود، 

ظرف چند ماه آینده تکمیل می شود.

با مسئولان

مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات 
شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: گستره خدمات 
شهری در کالن شــهر اصفهان در بیش از ۵۰۰ پارک 
شــهری و محلی، عرصه های عمومی فضای سبز، 
آثار تاریخی، پل ها، مساجد و دیگر ابنیه سطح شهر 
مستلزم ایجاد بستر تاسیساتی گسترده ای است که 
به عنوان دارایی های فیزیکی شــهرداری در بخش 
تاسیسات و تجهیزات شناخته می شود.سید مهدی 
حسینی افزود: نگهداری، تعمیرات و سرویس های 
دوره ای این تجهیزات از رئوس اقداماتی است که به 
منظور بهینه کردن توانایی های آن، به حداکثر رساندن 
کارایی تجهیزات همچنین کاهش نرخ خرابی و از کار 

افتادگی تاسیسات انجام می شود.
مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات 
شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر این اساس 
و با توجه به تنوع و تعدد تاسیسات و تجهیزات شهری 
در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان شامل بیش از ۷۰ هزار 
پایه روشنایی، ۵۰۰ آبنما بیش از ۳۰۰ محوطه اسباب 
بازی کودکان، ۳۳۰ ســامانه آبرســانی، ۱۵۰ پروژه 
نورپردازی ابنیه تاریخی و معاصر، ۱۵۰۰ انشــعاب و 
اشــتراک برق، ۳۱ نیروگاه خورشیدی، بیش از ۲۵۰ 
دستگاه سرویس بهداشتی، ۴۰۰ ساختمان اداری 

و خدماتی، هفت هزار و ۲۰۰ تابلو برق و شبکه توزیع 
برق داخلی و همچنین بیش از ۱۲۰ هزار قطعه از انواع 
مبلمان شهری مانند ســطل زباله، نیمکت آالچیق 
و…، نظام هماهنگ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
مستقر شــده اســت.وی تصریح کرد: به طور کلی 
اهداف اســتقرار این نظام هماهنگ افزایش دوره 
عمومی عمر مفید دســتگاه ها و تجهیزات، افزایش 
قابلیت اطمینان دســتگاه ها و موتور آالت، افزایش 
کارایــی کل تجهیــزات، کاهش تعمیــرات اتفاقی 
دســتگاه ها و موتورآالت، کنترل موجودی قطعات 
یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن 
روش های تعمیرات کاهــش هزینه های تعمیرات 
تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات 
یدکی، افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتالف 
وقت و جلوگیری از فراموشــی برخی از تعمیرات در 
زمان توقف امکان سنجی و روش سنجی فعالیت های 
تعمیری و تولیــدی و در نتیجه باال بــردن بهره وری 
است.حســینی تاکید کرد: ایجاد و بهبود سیســتم 
اطالعات فنی به عنوان بانک اطالعاتــی بهره بردار، 
کاهش هزینه های انرژی به ویژه انرژی الکتریکی، 
کاهش میزان ضایعات تجهیزات و قطعات یدکی و 
ابزار جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین جایگزینی، 
افزایش عمر مفید تجهیزات، تهیه دستورالعمل های 
ایمنی و حفاظت فردی در اجــرای نظام نگهداری و 
تعمیرات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از خطرات 
احتمالــی بــرای شــهروندان و پرســنل اجرایی، 

کنتــرل و هدایت بهتریــن نیروی انســانی، بهینه 
کردن هزینه های نگهداری و تعمیــرات و ثبت این 
هزینه ها، بهبــود روش های ثبت اطالعــات فنی و 
اقتصادی، بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و 
تعمیرات انجام شده و نهایتا ارزیابی کار تجهیزات و 
سیستم های موجود به منظور تنظیم سیاست های 
آتی خرید آن از دیگر اهداف استقرار نظام هماهنگ 
است.وی ادامه داد: این روش در حالی اجرا می شود 
که معایب تعمیرات ســنتی نظیر تعمیر دســتگاه 
بعــد از خرابی آن، انجــام ســرویس ها و بازدیدها 
به صورت ناقص متفرقه و ســلیقه ای، ثبت نکردن 
مستمر اطالعات تعمیراتی، عدم بررسی و تجزیه و 
تحلیل اطالعات صرف شده، نداشتن بهره وری الزم 
از نتایج گزارش ها به منظور اصالح روش ها به عنوان 
آســیب و نقاط ضعفی در شــاخصه های تعمیرات 
سنتی صورت انباشته در تاسیســات شهری دیده 
می شــد.مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات شهری شهرداری اصفهان گفت: پس از 
بررسی تعداد و تنوع تاسیسات شهر اصفهان و تهیه 
شناسنامه فنی تأسیســات مذکور همچنین ایجاد 
سامانه دارایی های فیزیکی شــهرداری با برچسب 
اموال، برای هر تجهیز کلیه امور ۱۰ گانه تاسیســات 
شهری به صورت منظم به صورت یک الیه تنظیم شده 
و جهت ایجاد زیرساخت های الزم نگهداری تعمیرات 
یکپارچه و پیشگیرانه نسبت به تهیه زیرساخت های 

نرم افزاری و سخت افزاری اقدام شده است.

مدیر بهینه سازی تاسیسات شهری شهرداری مطرح کرد:

ایجاد ساختار یکپارچه برای نگهداری از تاسیسات شهری اصفهان
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(استان:

توصیه سپاه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های 
رای است

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: توصیه سپاه، حضور حداکثری مردم در 
پای صندوق های رای اســت که می تواند عامل عزت و اقتدار کشور باشد ولی هیچ کاندیدایی هم 
در انتخابات ندارد. فرمانده سپاه استان روز دوشنبه در آیین گرامیداشت سالروز حماسه عملیات 
بیت المقدس و آزادی خرمشهر با اشاره به انتخابات ۲۸ خرداد افزود: در این روز وظیفه داریم  تا 
پای صندوق رای بیاییم زیرا رای دادن، هم حق و هم تکلیف من و شماســت و باید دیگران را هم 

به این حضور سفارش و توصیه کنیم.
سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فدا تاکید کرد: با این حال، سپاه هیچ کاندیدایی در انتخابات ندارد 
و درصدد جانبداری از کسی نیست، بلکه این مردم هستند که خودشــان باید از بین نامزدهایی 
که شــورای نگهبان تایید می کند، بهترین را تشــخیص دهند و انتخاب کنند.سردار فدا همچنین 
با اشاره به رشادت رزمندگان در عملیات آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۶۱ گفت: امداد 
الهی در این عملیات نتیجه اخالص و نترسیدن از دشمن، صبر، شجاعت، والیت مداری و رشادت 

رزمندگان بود و موجب آزادسازی خرمشهر شد.
وی با بیان اینکه فتح خرمشــهر به یک الگو تبدیل شــده اســت، افزود: پیروزی جبهه مقاومت 
در لبنان و غزه، شکســت داعش و شکست طرح خاورمیانه جدید، دســتگیری ملوانان دریایی 
آمریکایی و انگلیسی، زمینگیر کردن پهپاد آمریکایی، هدف قراردادن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا و 
تصرف نفتکش انگلیسی، استقالل و عظمت نظام در مقابله با کرونا در عین تحریم، اثبات حقانیت 
کشور در انرژی هســته ای، خودباوری در فناوری ســلول های بنیادی، تقویت توانمندی و قدرت 
بازدارندگی از دیگر عرصه هایی است که با الگو گرفتن از حماســه سوم خرداد رقم خورده است.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان اظهار داشت: زمانی که کشورهای مدعی به »ماسک 
دزدی« مبادرت می کردند و با بیشــترین تلفات مواجه بودند و در خدمات رسانی به پیر و جوان 
خود تمایز قابل می شدند، جمهوری اسالمی با عزت، همه اقدامات را رایگان، بدون شرط سنی و 

بدون در نظر گرفتن ایرانی و غیرایرانی به بیماران خدمات ارائه کرد.
وی خاطرنشــان کرد: امروز  نیز به رغم تحریم ها، جمهوری اســالمی ایران با عزت در راه ساخت 

واکسن در گام های نهایی است.
سردار فدار در باره پیشــرفت های دفاعی ایران نیز گفت: در رزمایش ســال گذشته ثابت شد که 
می توانیم ناو در حال حرکــت را از فاصله بیش از یک هزار کیلومتری هــدف قرار دهیم و این در 
حالی است که در ابتدای انقالب، ســیم خاردار هم به ما فروخته نمی شد.وی با اشاره به تسری 
الگوی حماسه دفاع مقدس به محور مقاومت اظهار داشت: حماسه غزه در هفته گذشته و ۱۱ روز 
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی موجب شــد تا در نهایت اسراییل با قبول شکست، آتش بس 

یکطرفه را بپذیرد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( با اشــاره به مشــکالت اقتصادی جامعه تصریح کرد: کسی 
منکر این مشکالت نیســت ولی این مســائل ربطی به تحریم ها ندارد بلکه بخشی از آن به دلیل 
سوء تدبیر، بخشی به واسطه بی توجهی به جوانان، بخشــی بر اثر تک بعدی نگری و بخشی هم 
به خاطر راکد نگاه داشتن کشور برای نیل به نتایح برجام است.وی همچنین در باره برنامه ریزی 
رسانه ای دشمن برای مأیوس کردن مردم گفت: رسانه های دشمن، مشکالت را به روحیه جهادی 
و انقالبی گره می زنند در حالی که مشکالت به دلیل عمل نکردن به اسالم و عبور از دستورات دین 

و والیت فقیه است.
سردار فدار اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با تمسک به برخی اقدامات در نطنز و حمله به برخی 
کشتی های ایرانی، مغرور شــده بود ولی در ماه های اخیر، نتایج نصرت الهی را دیدیم که چگونه 
پایگاه اطالعاتی رژیم صهونیستی در عراق مورد حمله قرار گرفت و تیر غیب، نزدیکی مرکز هسته ای 

این  رژیم را هدف قرار داد و پاالیشگاه حیفا منفجر شد.

خبر ویژهخبر

یک کارشناس شهرسازی:

شهر را هوشمندانه توسعه دهیم
یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: »توسعه« 
مسئله ای بین المللی و جهانی است و به دنبال 
آن »توســعه پایدار« بر اســاس رویکردهای 
نوین و مبانی نظری که شهر سازان بین المللی 
مطرح کرده اند در ســطح جهان در حال ترویج 
است.محمدرضا نیلی با بیان این که بافت کهن 
شهرهای ما با اصولی که امروز دانشمندان جهان 
به نتیجه رسیده اند هماهنگ است زیرا بسیاری 
از شهرســازان و معماران قدیمــی طبق اصول 
فعالیت می کردند، افزود: متخصصان امروز بر 
اســتفاده از مواد و مصالح قابل بازیافت تاکید 
دارند این در حالی است که شهرسازان در گذشته 
در ساخت بناها از خشت استفاده می کردند که 
تماما قابلیت بازیافت داشــت.این کارشناس 
شهرســازی تاکید کرد: امروزه نظریه پردازان 
جهانی به لزوم حفظ طبیعت توجه ویژه دارند 
در حالی که تمام معمــاران قدیمی در طراحی، 
معماری و ساخت و ساز منطبق با اقلیم، پهنه و 
سرزمین خود تمام ویژگی های زیست محیطی 
و اقلیمی و سرزمینی را لحاظ می کردند.نیلی با 
بیان این که اهمیت به معماری ارزشمند گذشته 
به همگام پیش رفتن با مسائل بین المللی کمک 
می کند، ادامه داد: اگر روی گذشــته ارزشمند 
بافت های تاریخی کشورمان کار کرده و به جهان 
معرفی کنیم، یکی از پرچــم داران بین المللی 
می شــویم زیرا در هزاره های قبــل معمارانی 
داشته ایم که منطبق با علم و دانش، بافت های 
شهری را طراحی کرده اند که معماران بین المللی، 
امروز به آن رسیده اند.وی افزود: همچنین باید 
قدر و منزلت بافت تاریخی و ارزشــمندمان را 
بیشــتر بدانیم و به عنوان بافت فرسوده به آن 
نگاه نکنیم و بدانیم ارزش هــای نهفته در این 
بافت ها وجود دارد، این ارزش ها الگویی برای 
توسعه جدید شهرها خواهد بود؛ شهرمان را باید 
اندیشمندانه و هوشمندانه و مبتنی بر آموزه هایی 
که از بافت تاریخی می گیریم توســعه دهیم، 
زیرا آموزه های بافت تاریخی را می توان به زبان 
شهرسازانه تبدیل کرد در واقع می توان ضوابطی 
را تنظیم و ملزم کنیم که ســاخت و ســازهای 
امــروزی و آینــده منطبق بر هویت ارزشــمند 

ساخت و سازهای قدیمی باشد.

 افتتاح نمایشگاه
 عکس »حماسه گویان« 

در اصفهان 
نمایشگاه عکس »حماسه گویان« با 
حضور مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اصفهان به 
مناسبت سوم خرداد افتتاح شد.در 
این نمایشــگاه عکس هایی از دوران 
دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر از 
سوم الی ششم خردادماه به نمایش 

گذاشته شده است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: ان 
شاءا... تا پایان ســال دوره طالیی روابط عمومی 
رقم خواهــد خــورد و فوالدمبارکــه در قله اطالع 
رسانی خود را نشــان می دهد.جلسه هم اندیشی 
صمیمی مدیران گروه روابط عمومی فوالد مبارکه 
به مناســبت گرامیداشــت هفته روابط عمومی 
و ارتباطات با شــعار »روابط عمومی، پشــتیبانی 
و تولید« با حضــور دکتر صالحــی نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی و 
تعدادی از معاونین شــرکت فوالد مبارکه اعم از 
معاون بهره بــرداری، معاون اجــرای پروژه های 
توسعه فوالد مبارکه در شرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد. مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در 
این هم اندیشی صمیمی گفت: در هر دوره از روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه اقدامات ارزشمندی 
صورت گرفته اســت و همه مدیران و کارشناسان 
این واحد تالش کرده اند تا تصویر رسانه ای فوالد 
مبارکه در شــأن تولیدات این شــرکت باشد و جا 
دارد از زحمات مدیر قبلی روابط عمومی شــرکت 
که اقدامات ســازنده ای را انجام داده اند، تشکر 

ویژه داشته باشم.

استفاده از همه ظرفیت ها برای گسترش ارتباطات
هادی نباتی نژاد  افزود: با حضــور بنده به عنوان 
مدیر روابط عمومی هم قرار شد ظرف زمان کوتاهی 
فضای روابط عمومی و اطالع رسانی تغییر پیدا کند 
و از تمامی ظرفیت های فوالد مبارکه استفاده کنیم 

و ارتباطات رسانه ای خود را گسترش دهیم.

چندین گام رو به جلو؛ نگاه داخلی و 
خارجی به فوالدمبارکه تغییر کرده است

وی ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته که با اعتماد 
مهندس عظیمیان بنده در جایگاه مدیریت روابط 
عمومی فوالدمبارکه قرار گرفتم، تالش بر این بود 
که روابط عمومی را در بخش های مختلف چندین 
گام به جلو به پیش ببرم، البته شرکت فوالدمبارکه 
دچار حواشی شده بود و به ناحق مسائلی راجع به 
شرکت مطرح می شــد و وظیفه ما بود که در خط 
مقدم قرار بگیریم و بجنگیم و این تصویر را تغییر 
دهیم. خوشبختانه بر اساس جمع بندی و نظراتی 
که دوســتان مطرح می کنند از منظــر داخلی و 
خارجی نگاه به مجموعه فوالدمبارکه در این مدت 

تغییر کرده است.

ارائه تصویر واقعی از دستاوردهای فوالد مبارکه
نباتی نژاد با بیان این مطالب خاطرنشان کرد: در 
همین مدت کوتاه ارتباطات وسیعی با رسانه های 
تخصصی و عمومی شهرستان مبارکه، اصفهان و 
رسانه های ملی برقرار کردیم و دستاوردها، رکوردها 
و بیش از هزاران خبر از شرکت فوالد مبارکه در اکثر 
قریب به اتفاق رسانه های کشور منتشر شد.مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به جلسه دیدار 
با فرماندار مبارکه اشــاره کرد و گفت: در جلسه ای 
ای که با فرماندار مبارکه داشتم ایشان عنوان کرد 
به پاس تالش های شــرکت فوالد مبارکه در سال 
گذشته مشکالت در شهرستان مبارکه به حداقل 
رسیده در صورتی که قبال به این شکل نبوده و این 
نشــان دهنده این اســت که همه همکاران روابط 
عمومی در خط جبهه مقدم در تالش هســتند تا 

تصویر واقعی فوالد مبارکه به درستی دیده شود.

با حمایت مدیر عامل تا آخر سال 
گام های بلندتری بر می داریم

وی افزود: مــا بنا داریــم تا آخر ســال گام های 
بلندتری در روابط عمومی فــوالد مبارکه برداریم 
و تا بتوانیم واقعی تر و شــفاف تر دســتاوردهای 
این مجموعــه عظیم صنعتی را بــه افکار عمومی 
معرفی کنیم.نباتی نــژاد به حمایت های بی دریغ 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: 
در تمام مدت حضور بنــده، حمایت های بی دریغ 
مهندس عظیمیان شامل حال روابط عمومی بوده 
و هر درخواستی با موافقت و حمایت ایشان همراه 
شده است که این نشــان دهنده اعتماد ایشان به 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه است و البته 
این موضوع مســئولیت ما را ســنگین تر می کند 
و ما باید فعالیت مان را بیشــتر کنیم چرا که اگر 
حمایت های پدرانه مهندس عظیمیان مدیرعامل 
شرکت فوالدمبارکه نبود، خبری از اتفاقاتی که در 
مجموعه رخ داده است؛ وجود نداشت.وی ضمن 
تشــکر از اقدامات صورت گرفته توسط فعاالن و 

مدیران در حوزه روابــط عمومی گفت: مدیرعامل 

فوالد مبارکه برای بخش روابط عمومی از اهمیت 
باالیی برخوردار است و در حوزه های روابط عمومی 
اگر این نگاه حاکم باشد، به طور قطع موفقیت در 

این بخش افزایش خواهد یافت.

به دنبال تثبیت فوالد مبارکه به عنوان یک ارزش 
و سرمایه ملی برای جمهوری اسالمی هستیم

نباتی نژاد افزود: ما تحت لوای شرکت فوالدمبارکه 
هستیم و تالش می کنیم تا این شرکت به عنوان 
یک ارزش و ســرمایه ای برای نظــام جمهوری 
اسالمی ایران مطرح باشد و اسم اشخاص خیلی 

در این زمینه مهم نیست.

تشریح 14 اقدام جدید در روابط 
عمومی فوالد مبارکه

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به تشریح 
اقدامات صورت گرفته در مدت زمان حضورش در 
روابط عمومی پرداخت و گفــت: از همکاران خود 
و مدیران روابط عمومی تشــکر می کنم که در این 
مدت با تالش خود کارها را به سامان رساندند و ما 
در این سه ماه توانستیم عالوه بر تغییر روندهای 
اساسی در روابط عمومی، کارهای جاری را هم به 
شکل مطلوب دنبال کنیم که این کارها در 14 اقدام 

خالصه می شود.

برترین انیمیشن صنعتی ساخته شده در جهان
وی افزود: اولین اقدام مهم ساخت انیمیشن »از 
سنگ تا رنگ« به مدت 50 دقیقه بود که بر اساس 
نظر کارشناســان یکی از بهترین انیمیشن هایی 
اســت که تاکنون در حوزه صنعت ســاخته شده 
است و حتی به نقل ســازنده آن شــاید برترین 
انیمیشن صنعتی ساخته شده در جهان باشد. زیرا 
با واقعیت هیچ تفاوتی ندارد و قابل استناد است. 
این انیمیشن قرار است از شبکه مستند نیز پخش 
شــود و این یکی از تولیدات فاخر شــرکت فوالد 

مبارکه در این مدت بوده است.

100 ثانیه؛ فوالد مبارکه در هفته ای که گذشت
وی ادامه داد: از 3 هفته گذشــته تهیه نماهنگ با 
عنوان »100 ثانیه« آغاز شــد؛ به این شــکل که در 
طول هفته اخبار فوالد مبارکــه در مدت زمان 100 
ثانیه آماده شده و در بستر فضای مجازی منتشر 
می شود و قرار است با صدا و سیمای اصفهان نیز به 
توافق برسیم که در رسانه تلویزیونی نیز پخش شود 
و ظرفیت جدیدی است که به فوالدمبارکه اضافه 
شــده و تاکنون در شــبکه های اجتماعی بازخورد 

بسیار مثبتی داشته است.

برنامه تلویزیونی »برخط« و 
پخش آنالین برنامه ها

نباتی نژاد گفت: تولید برنامه تلویزیونی »برخط« 
که به صورت هفتگی از شــبکه اصفهان به مدت 7 
دقیقه پخش می شــود یکی دیگر از اقدامات در 
روابط عمومی فوالدمبارکه بوده اســت. همچنین 
جلسه روابط عمومی به صورت آنالین و زنده پخش 
شد و قرار است سایر برنامه های فوالدمبارکه اعم از 
همایش ها و سیمنارها، نشست ها و… به صورت 

مستقیم و ارتباط زنده پخش شود.

تور بازدید 360 درجه فوالدمبارکه
وی ادامه داد: تور بازدید 360 درجه فوالدمبارکه نیز 
از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. به 
این صورت که خطوط تولید فوالدمبارکه به صورت 
مجازی قابل رؤیت است و از طریق سایت شرکت 

می توان از آنها بازدید کرد.

رادیو فوالد را از هر کجای جهان گوش کنید
نباتی نژاد ادامه داد: »رادیو فوالد« نیز که از قبل در 
مجموعه روابط عمومی فوالدمبارکه وجود داشته، 
اکنون قرار اســت در چند بخش فعالیت کند. به 
این صورت که یک ســایت برای آن تهیه شــده و 
می توان از هرنقطــه ای از جهان این رادیو را گوش 
داد. رادیو داخلی و رادیو تولید که با همکاری رادیو 
اصفهان هفته ای 2 بار پخش زنده خواهند داشت. 
همچنین قابلیت پخش برنامه های سراسری نیز 

از طریق این رادیو فراهم خواهد شد.

خبرنامه متفاوت در فرم و محتوا
نباتی نژاد تغییر در خبرنامه فوالد از لحاظ محتوایی 
را یکی دیگر از اقدامات روابط عمومی دانســت و 
گفت: صفحه آرایی و تغییــر گرافیکی خبرنامه و 
همچنین تغییر در ســاختار محتوایی خبرنامه از 
دیگر اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر است.

ایراسین؛ مرجعی برای همه صنایع کشور
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه افزود: از 
این پس پایگاه خبری ایراسین به صورت رسمی 
برای فوالدمبارکه فعالیت می کند؛ البته این پایگاه 
خبری در گذشته نیز فعالیت داشته است و بنده 
شما را به بازدید از این سایت خبری دعوت می کنم؛ 
چرا که در این پایگاه خبری یک تیم تخصصی در 
حوزه صنعــت در حوزه تولید محتــوا وجود دارد و 
چتری روی همه صنایع بــاز کرده تا به یک مرجع 

برای مباحث خبری تبدیل شود.

تبدیل شدن به برترین پایگاه 
خبری تخصصی در کشور

وی ادامه داد: پایگاه خبری ایراسین متعلق به کل گروه 
فوالدمبارکه اســت و ما بنا داریم تا پایان سال آن را به 

برترین پایگاه خبری تخصصی در کشور تبدیل کنیم.

تجهیز سالن اجتماعات شهدای فوالد 
مبارکه و ایجاد نمایشگاه مدرن دائمی

وی از دیگر اقدامات صورت گرفته روابط عمومی 
را این چنین برشــمرد و گفت: احــداث و تجهیز 
ســالن اجتماعات شــهدای فــوالد مبارکه برای 
بازدیدها و دورهمی ها و همچنین ایجاد نمایشگاه 
دائمی فوالد مبارکه در ورودی خط نورد گرم از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در این مدت است و اکنون 
تمام اطالعات خطوط تولید و بخش های مختلف 
در این نمایشگاه گنجانده شــده و از این پس هر 
کس بخواهد از فوالد مبارکه بازدید کند ابتدا از این 
نمایشــگاه بازدید کرده و پــس از آن وارد خطوط 

تولید فوالد مبارکه می شود.

ساخت دو  مستند ورزشی و 
همکاری با رسانه ملی

نباتی نژاد افزود: بنا به درخواست باشگاه فرهنگی 
ورزشی ســپاهان ساخت دو مســتند یکی برای 
ورزشگاه بزرگ نقش جهان با همکاری رسانه ملی 
و دیگری مستند ورزشــگاه شهید قاضی کاپیتان 
اسبق سپاهان را کلید خواهیم زد و امیدواریم طی 

3 ماه آینده این مستندها ساخته شود.

سامانه جامع مسابقات؛ الگوی بی مانند 
برای همه موسسات پرجمعیت کشور

وی ادامــه داد: از سیســتم جامع مســابقات با 
قابلیت های فــراوان نیز رونمایــی انجام خواهد 
شد که این سامانه منجر به ایجاد یک زیرساخت 
عالی در حوزه فرهنگی خواهد شــد. این سامانه 
روی سایت شرکت قرار گرفته است و پرسنل فوالد 
با وارد کردن کد پرســنلی می توانند در مسابقات 
مختلف شــرکت کنند. ســامانه ای کــه می تواند 
الگویی برای همه موسسات پرجمعیت کشور باشد 

و نمونه مشابه ندارد.

بهسازی باغچه شخصیت ها
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در ادامه 
معرفــی فعالیت های صورت گرفته به بهســازی 
باغچه شخصیت ها اشاره کرد و گفت: بستر بسیار 
خوبی برای معرفی شــخصیت هایی کــه از ابتدا 
تاکنون از فوالد مبارکــه بازدید کرده بودند در فوالد 
مبارکه وجود داشــت که این بســتر با بهســازی 
وتغییرات شکلی مخصوصا در فضاسازی و تغییر 
تابلوها و دو زبانه شــدن این تابلوها به روند قابل 
قبولی دست پیدا کرده اســت و از این به بعد یک 
بستر مناسب گردشگری برای بازدید از فوالدمبارکه 

تبدیل خواهد شد.

14 اقدام جدید در راستای تغییر 
چهره فوالد مبارکه

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود: 14 اقدام 
طی دو ماه اخیــر برای تغییر چهــره فوالدمبارکه 
انجام شده و شاید بیش از 10 ها هزار خبر با کمک 
همه ظرفیت های خبری و رســانه ای تولید شده 

است.

تحقق جهش تولید و اشاره 
رهبری در پیام نوروزی

مدیــر روابــط عمومــی فوالدمبارکه گفــت: ما 
خرسندیم که توانستیم صحبت های مقام معظم 
رهبــری را تحقق بخشــیم؛ زیرا ایشــان در پیام 
نوروزی خود به جهش تولید در 3 صنعت اشــاره 
کردند که یکی از آنها در فــوالد مبارکه بوده و الزم 

دانستیم که آن را اعالم کنیم.

تا پایان سال دوره طالیی روابط 
عمومی رقم خواهد خورد

وی در پایــان گفــت: البتــه بایــد تــالش کنیم 
تا اگر ایــرادی در کار وجود دارد برطرف شــود و 
با همیاری همکاران ان شــاءا... تا پایان ســال 
دوره طالیــی روابط عمومی رقــم خواهد خورد و 
 فوالدمبارکه در قله اطالع رســانی خود را نشــان

 خواهد داد.
البتــه 10 ظرفیت جدیــد برای روابــط عمومی و 
رسانه در دست بررســی و ایجاد شدن است. زیرا 
همانطور که در تولید قطب صنعت فوالد هستیم، 
در فوالد مبارکه باید قطب رســانه ایــران و حتی 
جهان باشــیم که با همراهی مدیران و مسئوالن و 
 حمایت نماینده محترم مبارکه این مسیر را ادامه 

خواهیم داد.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

امسال دوره طالیی روابط عمومی فوالد مبارکه رقم خواهد خورد
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